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RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa doutoral foi investigar a interdisciplinaridade na produção 
acadêmica em Educação Ambiental (EA), a partir de uma perspectiva 
ontometodológica alicerçada no materialismo histórico-dialético. A tese central 
considera que as relações entre interdisciplinaridade e educação ambiental, como tem 
sido refletida pelos autores do campo ambiental, reduz o debate ambiental a fórmula 
do “projeto em parceria”, sem considerar os axiomas político-ideológicos. O “projeto em 
parceira”, se constitui numa alternativa para o problema da disciplinaridade, que é 
discursivamente apresentada na EA como uma patologia a ser superada através de 
práticas interdisciplinares. Sua viabilização reporta a presença de pesquisadores de 
diversas áreas como uma necessidade inerente o trabalho interdisciplinar. Assim, 
partimos da indagação: A contribuição do método dialético marxista é capaz de potencializar 
a interdisciplinaridade na EA para o enfrentamento do projeto capitalista? O estudo foi 
desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica alicerçada no método dialético 
marxista. Consideramos que as transformações da sociedade capitalista suscitam 
desafios à questão interdisciplinar na EA neste contexto de crise ambiental e 
civilizatória. Logo, compreendemos a interdisciplinaridade e sua relação com a EA 
confere uma dimensão que está presente no campo curricular e nos documentos das 
principais Conferências ambientais. Postulamos que as implicações ontometodológicas 
do materialismo histórico-dialético na pesquisa em EA problematizam a 
interdisciplinaridade no que tange a compreensão da dialética marxista para a questão 
ambiental diante do enfrentamento e da transformação da relação sociedade-natureza 
no atual projeto societário. Em termos metodológicos, os autores analisados foram 
escolhidos por tais razões: a) devido a sua relevância e contribuição ao campo da 
pesquisa em EA no Brasil e; b) procuraram sistematizar a questão interdisciplinar em 
parte de suas obras; c) pelas suas contribuições ao debate epistemológico da EA e, d) 
suas obras e textos destes constituem no campo da EA referências de investigação para 
a questão interdisciplinar. Os principais resultados desta tese evidenciam que o 
desenvolvimento de uma perspectiva dialética e interdisciplinar contempla a 
apreensão complexa e contraditória do movimento real e da materialidade dos 
processos educativos em suas relações, disputas, diálogos e conflitos inerentes a 
contestação ou transformação do projeto societário capitalista. Sustentamos que as 
discussões da interdisciplinaridade na EA não podem ser dimensionadas pela primazia 
do “projeto em parceria”, omitindo a dimensão política dos sujeitos envolvidos no 
processo de compreensão do conhecimento e das relações lotadas de materialidade, 
conflitos e contradições inerentes a dimensão política. Apontamos para a incorporação 
das categorias do materialismo histórico-dialético no desenvolvimento da concepção 
interdisciplinar e em suas relações na EA, onde a categoria totalidade se constitui como 
um horizonte ontometodológico necessário ao enfrentamento radical do padrão 
societário atual através de uma EA efetivamente crítica, transformadora e 
interdisciplinar.    
 
Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica. Interdisciplinaridade. Ontometodologia. 
Pesquisa em Educação Ambiental. Materialismo histórico-dialético.  
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ABSTRACT 

The goal of this doctoral research was to investigate the interdisciplinarity in academic 

production in Environmental Education (EA), from a perspective ontomethodological 

grounded in historical materialism-dialectic. The central thesis believes that relations 

between interdisciplinarity and environmental education, as has been reflected by the 

authors of the environmental field, reduces the environmental debate the formula of 

"project in partnership", without considering the axioms political-ideological. The 

"project in partnership", is an alternative to the problem of interdisciplinarity, which is 

discursively presented in EA as a pathology to be overcome through interdisciplinary 

practices. Its viability reports the presence of researchers from several areas as a need 

inherent in interdisciplinary work. Thus, we assume the inquiry: The contribution of 

method marxist dialectic is capable of potentiating the interdisciplinarity in EA for 

facing the capitalist project? The study was developed from a literature search based 

on method marxist dialectic. We believe that the transformations of capitalist society 

pose challenges to interdisciplinary issue in EA in this context of environmental crisis 

and civilization. As soon as we understand the interdisciplinary nature and its 

relationship with the EA gives a dimension that is present in the field curriculum and 

in documents of major environmental Conferences. We postulate that the implications 

ontomethodological of historical materialism-dialectic in research in EA problematize 

the interdisciplinarity in terms understanding the marxist dialectic to the 

environmental issue they face and the processing of society-nature in the current 

corporate design. In methodological terms, the authors analyzed were chosen for these 

reasons: a) due to their relevance and contribution to the field of research in Brazil and; 

(b) sought to systematize the interdisciplinary issue in part of their works; (c) for their 

contributions to the debate epistemological in EA and (d) their works and texts of these 

are in the field of EA references research for the interdisciplinary issue. The main 

results of this thesis show that the development of a dialectical perspective and 

interdisciplinary contemplates the seizure complex and contradictory movement of 

real and the materiality of educational processes in their relations, disputes, dialogs 

and conflicts inherent in the contestation or processing of project corporate capitalism. 

We argue that the discussions of interdisciplinarity in the area may not be sized for the 

primacy of "project in partnership", omitting the political dimension of the subjects 

involved in the process of understanding the knowledge and relations crowded 

materiality, conflicts and contradictions inherent in the political dimension. We 

pointed to the incorporation of the categories of historical materialism-dialectic in the 

development of interdisciplinary approach and in its relations to the AREA, where the 

whole class is as a horizon ontomethodological necessary to cope with the radical 

corporate standard current through a EA actually critical, manufacturing and 

interdisciplinary. 

Keywords: Critical Environmental Education. Interdisciplinarity. Ontomethodology. 

Research in Environmental Education. Historical Materialism-dialectic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O caminho para esta pesquisa, que procura abordar questões 

concernentes à interdisciplinaridade no campo de produção em Educação 

Ambiental (EA) tendo como foco uma leitura ontometodológica1 a partir da 

dialética marxista, vem motivado por quatro momentos co-implicados: 1) a 

época de Graduação em Sociologia, onde nas aulas discutíamos as variadas 

vertentes filosófico-sociológicas na construção do conhecimento; 2) do encontro 

frutífero com grandes Mestres que muito inspiraram a trajetória acadêmica 

deste pesquisador em constituição, colocando nas veredas da crítica política e 

epistemológica; 3) por uma resposta crítica, refinada e sistematizada a um 

professor que admitia em suas aulas, o esvaziamento da dimensão marxista e 

política na construção do conhecimento e por fim; 4) se apresenta à condição de 

pesquisador interessado nesta discussão contemporânea, o que para nós, foi 

raramente explorado dentro da Educação Ambiental (EA) do Brasil. Como 

entendemos o conhecimento dentro de um processo dinâmico e dialético, 

regido de encontros, transformações e superações, apontamos que novas 

análises poderão trazer ulteriores provocações, perspectivas e re-conceituações 

quanto ao problema da interdisciplinaridade na pesquisa em EA, sobretudo 

para uma leitura ontometodológica no debate atual. 

Ao ingressarmos no Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Ambiental desta Universidade, o nosso objetivo sempre esteve 

definido: compreender, a partir da tradição marxista, como está situada do 

ponto de vista político a interdisciplinaridade na produção em EA e sua crítica 

diante o modo de produção capitalista. Sendo assim, constatávamos uma 

fragilidade teórica e conceitual da interdisciplinaridade que pudesse dar 

materialidade às formas de pensamento instituídas no debate em questão. Tal 
                                                           
1
 Compreendemos a partir de Tonet (2013) que na leitura “ontometodológica”, realidade e 

método de abordagem não podem ser dissociados para a compreensão do ser social. Dessa 
forma, o conhecimento da origem, da natureza e das determinações do processo de formação do 
homem e, concomitantemente, das formas atuais de sociabilidade é possível pela 
autoconstrução humana, denominado processo ontometodológico. 
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fragilidade na EA, pode ser atestada na utilização de conceitos de várias 

ciências sem situá-las em seus contextos que a formularam, implicando 

transposições e refutações sem consistência e profundidade. Este fator induz a 

uma “aparente interdisciplinaridade” por generalidade e não a uma 

“interdisciplinaridade concreta” pelo uso do pensamento complexo e dialético 

que visa aproximar de forma epistêmica, métodos e diferentes enfoques 

científicos (LOUREIRO, 2006e). 

Uma das maiores dificuldades para os trabalhos de investigação de 
natureza interdisciplinar é superar a própria linguagem que nos 
constituiu enquanto comunidades específicas de conhecimento como 
a geografia, a antropologia, a politologia, a sociologia, a economia e 
demais. Na constituição desses diferentes “territórios de 
conhecimento” conformaram-se verdadeiras “barreiras alfandegárias” 
com seus territórios de poder enquanto tais. O positivismo cuidou que 
cada fronteira, com a área específica de seu objeto de estudo, fosse 
delimitada de modo mais preciso e rigidamente possível (...). Daí a 
importância dos trabalhos que se colocam para além das 
disciplinaridades instituídas. Observe-se que importantes 
contribuições teóricas para a compreensão dos processos sociais foram 
dadas por intelectuais que, a rigor, não cabem nessa divisão do 
trabalho científico, como Marx e Engels, Antonio Gramsci, Paulo 
Freire, Mariátegui, entre tantos e muitos outros, até porque, 
parafraseando o próprio Marx, esses intelectuais não estavam 
simplesmente interpretando o mundo, mas tentando transformá-lo 
(PORTO-GONÇALVES, 2003, p1.). 

  

A necessidade de uma reflexão interdisciplinar é uma indicação de que 

durante muito tempo se esteve destruindo arbitrariamente relações importantes 

para as questões mencionadas. Nesta direção, “o apelo à interdisciplinaridade 

deve significar, antes de mais nada, um questionamento da forma como temos 

produzido o conhecimento” (BRINHOSA, 1998, p. 166).  

Este fato é relevante porque existe uma tendência a dividir os 

processos, na expectativa de melhorar sua eficácia (numa herança taylorista) 

que é vigente na organização das relações de produção. Sem demora, no 

desenvolvimento do conhecimento contemporâneo está um processo de 

produção fragmentado. Fragmentação que determinará a própria fragmentação 

do conhecimento científico e que com o capitalismo não é mais o homem que 
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coloca os instrumentos de trabalho em ação (sua força manual), mas sim a 

máquina.  

A ciência será desenvolvida, então, como base de apoio para o sistema 
produtivo. Vai refletir a própria fragmentação desse sistema. Mais 
grave, seu desenvolvimento não será harmonioso na medida em que 
determinadas ciências interessam mais ao sistema produtivo que 
outras. A ciência, portanto, desenvolve-se de forma fragmentária e 
desigual (BRINHOSA, 1998, p.166) 

 

Para o ponto de partida desta tese que reafirma um pensamento 

acadêmico marcado pela lógica do capital, ele provoca questionamentos e 

embates do ponto de vista epistêmico-político. Tendo em vista as observações 

iniciais, persistem algumas indagações a serem respondidas:  

 Em que medida o método materialista histórico-dialético poderá 

contribuir na pesquisa interdisciplinar em educação ambiental a partir 

da dimensão histórica, crítica e complexa e quais seriam estas 

implicações?  

 De que maneira podemos relacionar dialética marxista e a 

interdisciplinaridade ao processo de transformação social? E qual seria 

a contribuição da pesquisa em educação ambiental à luz desta relação? 

A tese central que ancora esta investigação considera que as relações 

entre interdisciplinaridade e educação ambiental como tem sido refletida pelos 

autores do campo ambiental, reduz o debate e a pesquisa na EA a fórmula do 

“projeto em parceria”2, sem considerar os axiomas político-ideológicos presentes 

                                                           
2 O conceito de “projeto em parceria” remete aos estudos de Ivani Fazenda. Para a autora (1991, 

p. 83), se postula “numa sala de aula interdisciplinar, todos se percebem e se tornam parceiros. 

Parceiros de quê? Da produção de um conhecimento para uma escola melhor, produtora de 

homens mais felizes” (grifos da autora). De acordo com a autora, na sala de aula vive-se a 

“produção em parceria com os alunos”, pois o propósito do professor é aproximar-se sempre 

“das questões específicas que mais inquietam os alunos” e são essas inquietações que abrem 

caminho para as pesquisas interdisciplinares, porque “as evidências fornecidas pela prática 

permitem a discussão teórica da problemática que gradativamente vai se desvelando” aos 

alunos e professor, admitindo-se que “muitas das contradições enfrentadas no cotidiano de um 

indivíduo não são tão singulares quanto se imagina, mas comuns a todos os que se dispõem a 

reconstruir suas práticas” (FAZENDA, 1991, p. 82-88). 
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dentro da EA como campo de disputa. A contribuição do método dialético marxista 

seria capaz de potencializar a interdisciplinaridade na pesquisa em EA com vistas ao 

enfrentamento do projeto societário capitalista? 

Aqui no país temos um aumento considerável na formação de cursos 

(principalmente de pós-graduação) que se dizem “interdisciplinares”. É visível 

a referência e defesa em diversos trabalhos acadêmicos, pesquisas e encontros 

onde a interdisciplinaridade transita por diversos segmentos sociais e entre 

discussões de método, epistemologia e políticas educacionais, se tornando um 

modismo sem exames mais atentos do que realmente significa a temática. Na 

contramão deste cenário, aparecem proposições vinculadas à busca pela 

interdisciplinaridade na América Latina a diversas políticas relevantes em 

saúde, educação e ambiente, transitando sua ambivalência entre a (re) 

legitimação capitalista e a melhora da eficácia das práticas e aumento da 

democratização da atividade científica (FOLLARI, 2004).  

A interdisciplinaridade com seus problemas, avanços e desafios tem 

contribuído para problematizações importantes na área da pesquisa ambiental e 

da práxis pedagógica. O “ambiente” entendido em suas múltiplas 

determinações (sociais, políticas, econômicas e culturais) é por natureza 

interdisciplinar. Concebemos a interdisciplinaridade como um processo 

dialético levando em conta as mediações e contradições que constituem os 

complexos fenômenos sociais e naturais, sendo possível afirmar que a mesma 

não pode ser alcançada considerando conhecimentos desvinculados da 

totalidade social. Totalidade onde todos os seus aspectos são interdependentes 

e ganham significado no contexto da qual fazem parte para o entendimento da 

questão ambiental.  

Historicamente a interdisciplinaridade surgiu no continente europeu, 

principalmente na França e Itália, em meio à década de 60, quando os 

movimentos estudantis tinham como sua principal reivindicação um novo 

estatuto de universidade. Tal questão apontava alienava a Academia dos 

problemas cotidianos e incitava o olhar dos seus alunos numa única e restrita 

visão de mundo.  
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Ao final desta década, os estudantes universitários dimensionaram este 

problema por suas posições anticapitalistas, primeiro na Europa e depois na 

América Latina. Estas posições encontravam apoio numa crítica interna do 

funcionamento da instituição universitária e do lugar do saber do capitalismo 

(FOLARI, 2004). Sem demora, decidiu-se dar um espaço para estas demandas 

como discurso oficial e absorvendo seu potencial crítico.  

Foi assim que se chegou à hipótese de que a interdisciplinaridade 
podia dar lugar a uma superação da excessiva especialização, 
chegando-se também à conclusão de que ela podia fornecer meios 
para vincular o conhecimento à prática, permitindo, portanto, situar 
seu lugar dentro da estrutura social em seu conjunto (FOLARI, 2004, 
p. 130).   

 

Frente a estes problemas, Gusdorf3 propõe em 1961 à UNESCO um 

projeto de pesquisa interdisciplinar para as ciências humanas, orientando-os 

rumo à convergência, em vista da unidade humana presenciada nos momentos 

de pesquisa (FAZENDA, 1994). Paralelo a estes estudos, realiza-se um colóquio 

promovido pela Universidade de Louvain em 1967 entre teólogos, filósofos e 

sociólogos, que visava aparelhar o leigo católico para a missão da Igreja no 

mundo e a pensar sobre o estatuto epistemológico da teologia. É “neste contexto 

das críticas ao atual modelo e padrão de conhecimento construído com a 

legitimação da ciência moderna, hegemônico no processo educativo 

institucionalizado, a temática da Interdisciplinaridade ganha notoriedade” 

(SILVA, 2009, p. 4).   

O termo interdisciplinaridade caracteriza-se pelo enfoque científico e 

pedagógico que se estabelece por um diálogo entre especialistas de diversas 

áreas sobre uma determinada temática (ASSMANN, 1999). Conseqüentemente 

as dificuldades impostas por este paradigma, surgem no modo de fundamentar 

uma base filosófica acerca da interdisciplinaridade. Ou seja, configurar uma 

                                                           
3 Georges Gusdorf lançou na década de 60 um projeto interdisciplinar para as Ciências 

Humanas apresentado à UNESCO. Sua obra La Parole é considerada muito importante para 
entender a interdisciplinaridade. a) O projeto de interdisciplinaridade nas ciências passou de 
uma fase filosófica (humanista), de definição e explicitação terminológica, na década de 70, b) 
para uma segunda fase (mais científica), de discussão do seu lugar nas Ciências Humanas e c) 
na Educação a partir da década de 80 (THIESEN, 2007, p. 90). 
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perspectiva mais próxima de interesses sociais concretos, urgindo ao ponto de 

se colocar a serviço de problemas suscitados numa realidade material marcada 

pela lógica do capital. Mas logo, permanece um ponto crucial: quando nos 

referimos ao fato de configurar conhecimento e prática, não seria necessário 

frisar a qual prática se ligará?  

O contraponto que partimos para este debate é o aporte interdisciplinar 

originário do paradigma marxista dialético que surge como proposta crítica ao 

movimento existente. Assim, percebemos a necessidade da abordagem 

epistemológica na interdisciplinaridade para a pesquisa em EA de forma 

histórica e crítica, pois compreendemos uma perspectiva que fundamente esta 

compreensão material e histórica. Isso não implica que a interdisciplinaridade e 

a especialidade (disciplina) não possam conviver em diálogo, dado que o 

“genérico e o específico não são excludentes” (BIANCHETTI E JANTSCH, 

2004), uma vez que, também o enfoque disciplinar não venha a negar 

radicalmente a interdisciplina, pois tanto uma visão como a outra estão 

alicerçadas sob relações de poder (ALVES, BRITO E BRASILEIRO, 2004) onde 

os conflitos teóricos também podem ser constatados no campo ambiental.  

Pressupomos que a interdisciplinaridade denuncia a opressão do 

poder, constituindo-se numa prática histórica. Neste sentido, várias práticas 

educativas ambientais supostamente voltadas para emancipação não estão 

inseridas numa trajetória de lutas sociais, sendo ignoradas, silenciadas ou 

esquecidas em nossa caminhada pedagógica. Constata-se que parte dos 

educadores e pesquisadores não se preocupa com a tarefa social da ciência num 

país de tantas exclusões, isto é, não dialetizam porque as políticas públicas 

obedecem mais a ética do mercado do que de um compromisso efetivo com o 

direito das pessoas, de modo a dar condições à dignidade humana 

(ANDREOLA, 2003). 

A reflexão crítica acerca da interdisciplinaridade na produção em EA no 

Brasil adquire importância no cenário de questionamento do projeto societário 

atual que a torna ainda mais necessária como contraponto aos impactos 
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destrutivos do desenvolvimento econômico realizado ao longo do processo 

civilizatório e que tem na exclusão uma de suas facetas. Todas as reflexões 

indicam neste cenário da discussão do ambientalismo como movimento social a 

crise civilizatória, crise dos referenciais epistemológicos, filosóficos e políticos 

que vêm sustentando a modernidade (QUINTAS, 2009). Sem dúvida, repensar 

a pesquisa em EA, nesse contexto, implica repensar o processo educativo. “Isso 

porque não se trata, de modo algum, de um segmento isolado de nossa prática 

social; ao contrário, sua relação com o social, com o político, com o econômico é 

íntima e profunda. Hoje, finalmente, nos demos conta de que nossa vida social 

pulsa articula da com nossa vida natural” (SEVERINO, 2001, p. 10). 

Para compreendermos estes fatores, bem como as implicações da crise 

civilizatória é preciso apreender o fenômeno na sua totalidade e no seu 

movimento, desvelando os interesses sociais, políticos e econômicos a ele 

vinculados. Ou seja, reconhecer que a realidade vista como processo 

multidimensional e complexo que possui aspectos gerais e específicos, 

permanentes e transitórios, visíveis e invisíveis, materiais e não materiais, 

agindo sobre os outros em forma de tensões, conflitos e contradições 

constituindo-se a parte de uma realidade mais ampla (QUINTAS, 2009). Sendo 

que a questão ambiental resulta das relações que os homens estabelecem entre 

si e com a natureza, onde Porto-Gonçalves nos indica de forma clara esta 

mediação:  

ela (a questão ambiental) não pode ser reduzida ao campo específico 
das ciências da natureza ou das ciências humanas. Ela convoca 
diversos campos do saber a depor. A questão ambiental na verdade 
diz respeito ao modo como a sociedade se relaciona com a natureza. 
Nela estão implicadas as relações sociais e as complexas relações entre 
o mundo físico, químico e orgânico. Nenhuma área do conhecimento 
específico tem competência para decidir sobre ela, embora muitas 
tenham o que dizer (1990, p. 134). 

 

A emergência e o entendimento da questão ambiental como problema 

interdisciplinar a partir de um conhecimento crítico, histórico e complexo são 

respostas não somente à crise da racionalidade da modernidade, mas, 

sobretudo pela produção social da ciência (FRIGOTTO, 2004) e seu interesse de 
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classe. Refletir interdisciplinarmente é compreender na sua vertente de práxis 

ambiental (entendida como e enquanto política) sua historicidade, complexidade 

e totalidade que parte dos vários sentidos conferidos à mesma, sendo possível 

contribuir para a compreensão de seus vínculos ideológicos e científicos no 

campo ambiental.  

A chegada à complexidade nas ciências representa não só o 

estabelecimento de uma consciência dos limites da nossa apreensão da 

realidade, mas também um elemento determinante para uma alteração da 

imagem científica da natureza. Foi possível pelo entendimento complexo das 

ciências, a oportunidade delas se tornarem e assumirem uma posição filosófica 

pela recuperação de uma compreensão de uma natureza mais dinâmica e, mais 

humana. Graças à visão complexa podemos recuperar a unidade perdida dos 

saberes, único modo de conhecer e de compreender uma realidade que se 

mutila se se dividir (JORGE, 2006). Tais relações não podem ser compreendidas 

sob foco de uma única ciência, ou somente de uma única disciplina, mas de 

interação entre elas. Dessa maneira, qualquer problema ambiental para ser 

estudado, deve ser analisado sob interpelação de fatores sociais, econômicos, 

políticos, éticos, históricos e biológicos. Dimensionar que a questão ambiental é 

complexa e o exercício de conhecê-la exige que pensemos de modo complexo 

(QUINTAS, 2009).  

Visto nesta perspectiva, no processo de construção do conhecimento 

interdisciplinar partimos da gênese do ser social, do ato que funda a 

sociabilidade, dado que na compreensão é possível desvelar a origem, a 

natureza e a função social do conhecimento científico (TONET, 2013). Por 

gênese se entendem não apenas suas origens históricas, mas, sobretudo, sua 

origem ontológica, ou seja, o fundamento a partir do qual se entifica 

determinado fenômeno. Consideramos que “o ser social é uma totalidade em 

processo, visto que é preciso buscar a gênese e a função social de qualquer parte 

que se deseje conhecer. É buscando a gênese e a função social que se descobre 
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sempre a natureza mais íntima de determinada parte da realidade social” 

(TONET, 2011, p. 139). 

Para Marx, o conhecimento é apenas uma das dimensões do ser social. 

Pois bem, sendo o conhecimento uma das dimensões da totalidade que é o ser 

social, sua origem, natureza e função social só poderão ser apreendidas na 

medida em que se conhecerem as determinações mais gerais e essenciais deste 

ser e na medida em que identificamos o espaço que a interdisciplinaridade na 

pesquisa em EA ocupa na produção e reprodução do ser social como totalidade, 

ou seja, numa práxis social.  

Uma ontologia do ser social (filosofia) é, pois, condição prévia para a 
resolução das questões relativas ao conhecimento. Além disso, essa 
ontologia também é condição imprescindível para, em interação com a 
ciência, produzir um conhecimento adequado da realidade social. Na 
perspectiva ontológica marxiana, filosofia e ciência não são dois 
momentos separados ou apenas superficialmente relacionados. São 
dois momentos intrinsecamente articulados, que, sem perder a sua 
especificidade, constituem uma unidade indissolúvel no processo de 

produção do conhecimento científico (TONET, 2013, p.76). 

 

Na história, a ciência moderna e a educação na sociedade ocidental 

foram ancoradas como modelos globalizantes, onde se pressupõe a 

fragmentação e o conhecimento especializado. No processo de divisão social do 

trabalho tanto dos cientistas como dos professores, há uma construção social de 

empregabilidade e competitividade, onde a legitimidade de alguns campos 

científicos repercutiu na hegemonia de algumas disciplinas sobre outras, 

própria da racionalidade moderna. Atualmente busca-se o rompimento com 

esse paradigma, dos quais a fragmentação e a simplificação que reduzem a 

compreensão da realidade são características do paradigma cientificista-

mecanicista consolidado a partir da modernidade, que também vêm sendo 

questionado como um dos pilares da crise ambiental. Recordamos que a 

construção de paradigmas que se afirmam como ecológicos não devem ser 

esgotados somente na forma de pensar, pois integram um projeto político a ser 

efetivado por educadores e grupos sociais comprometidos com a ruptura da 

sociedade vigente (LOUREIRO, 2006e).  
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No entanto, é na dialética de Karl Marx, como construção lógica do 

método materialista histórico, que buscamos sustentação teórico-metodológica 

de interpretação da realidade ambiental. Compreendemos que tal método 

possui inegável contribuição ao debate ambiental pelo sentido único que 

postula a relação sociedade-natureza, bem como do entendimento crítico e 

reflexivo da questão ambiental. Situamos que a dialética marxista é um 

instrumento de entendimento, pesquisa e ação da realidade se constituindo 

numa visão de sociedade, natureza e mundo que não separa o homem da 

natureza, muito pelo contrário, nesta concepção afirma-se que a realidade é 

complexa e dinâmica (LOUREIRO, 2006c). Pois,  

A ciência da natureza e a ciência do homem não podem separar-se. O 
homem diferencia-se da natureza, não se separa dela. Qualquer 
pesquisa histórica se baseia portanto nos fundamentos naturais da 
vida social, mas sem omitir as transformações que a  vida social os 
submete (LEFEBVRE, 1966, p. 143).  

 

Sendo um método que busca o concreto, visa efetivar uma prática 

histórica configurada socialmente (GADOTTI, 1983) assinalando que é na 

prática que se opera a síntese entre teoria e realidade (SEVERINO, 2004). Ao 

adotarmos como referência a dialética marxista, compreendemos que ela não é 

apenas um método para se chegar à verdade, é uma concepção de homem, 

sociedade e da relação homem-mundo. Nesta conceituação entendemos que, no 

estudo do desenvolvimento de um fenômeno deve-se partir do seu conteúdo 

interno, das suas relações com outros fenômenos considerando o 

desenvolvimento interno dos mesmos como sendo o seu movimento próprio, 

necessário, interno, encontrando-se cada fenômeno em ligação com seu 

movimento, em ligação e interação com outros fenômenos que o cercam 

(MARX, 1988b).  

A dialética possui por objetivo a compreensão do mundo em seu 

conjunto considerando as coisas e os fenômenos numa unidade de contrários, 

num encadeamento de relações, de modificações e de movimento contínuo. 

Entretanto, a dialética não tem a pretensão de se separar da ciência, pois é 
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através da mesma que ela pode atingir seu desenvolvimento, assim como a sua 

superação, buscando analisá-los e entendê-los numa totalidade:  

A compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes 
se encontram em relação de interna interação e conexão entre si e com 
o todo, mas também que o todo não pode ser petrificado na abstração 
situada por cima das partes, visto que o todo se cria a si mesmo nas 
interações das partes (KOSIK, 1978, p. 34).   

 

Assim, a discussão ambiental analisada em sua dimensão epistêmica e 

pedagógica, exige reflexões acerca da sua problemática. Aproximando estas 

categorias, e tentando adentrar em suas determinações, que encontramos uma 

pista que nos parece fundamental para repensar os pressupostos teóricos sobre 

educação ambiental (EA), especialmente pelo seu caráter essencialmente 

histórico: a intervenção do ser humano no ambiente (MARX, 1993). Este ponto é 

crucial para pensar as categorias de análise, pois a intervenção humana no 

ambiente parece sintetizar elementos para a compreensão da problemática 

ambiental, mas também sintetiza, por seu caráter intencional, a problemática 

educacional (TOZONI-REIS, 2004).  

A partir desta premissa, concebemos que o método dialético marxista 

terá que dar lugar ao heterogêneo de suas contradições e apresentando-se ao 

ato de fazer-se inacabado (visto como processos abertos e continuados) e 

incapaz de fechamento e de totalizações (no sentido de um todo fechado e 

acabado) como muitos acusam, mas vasto a um viés teórico marcado às 

diferenças, aos acontecimentos e à subjetividade que não se encerre aos limites 

de uma razão abstrata e generalizante (FOLLARI, 2004). Pois então: 

A totalidade, a partir da dialética marxiana, não pode ser confundida 
com a concepção de conjunto completo dos elementos que constituem 
uma realidade (associado a um todo absoluto, lógico e/ou estático), 
mas remete a um conjunto estruturado de relações mutuamente 
determinadas e mediadas que formam uma unidade que nos permite 
compreender algo. Como a realidade é movimento na/da história, 
reconstruída pela ação prática e transformadora dos seres humanos 
(em suas múltiplas mediações que nos constituem como indivíduos: 
família, grupos sociais com os quais nos relacionamos e criamos 
identidades, tempo histórico, classe social etc.), a ideia de totalidade 
também transborda para “a forma de ver/enxergar” esta realidade, 
ou seja, transborda para a subjetividade e para um método (no sentido 
de modo como concebemos a realidade) (LOUREIRO E VIÉGAS, 2013, 
p. 17). 
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Para entendemos esse horizonte compreensivo, cabe em linhas gerais 

delinearmos quais aspectos da relação teoria e práxis nos parecem mais 

substanciais no debate marxista relativos à educação e à sociedade. Assim, 

podemos definir a práxis como uma atividade concreta pela qual o sujeito se 

afirma no mundo, modificando a realidade objetiva e sendo também 

modificado, não de modo mecânico, mas reflexivo, remetendo sua teoria à 

prática (KONDER, 1992). Na postulação freireana, implica a ação e a reflexão 

dos homens sobre o mundo para transformá-lo (FREIRE, 1993), dado que a 

práxis é a atividade que pressupõe um sujeito livre e consciente. Desta forma, 

não existe separação entre pensar teoricamente e ação prática, muito menos 

rebaixamento de um dos polos.  

Nesta lógica, a concepção dialética marxista não separa em nenhum 

momento teoria (conhecimento) da prática (ação), do qual a teoria não deve ser 

tomada como um dogma irrefutável, mas deve orientar, servir de modelo para 

a ação (GADOTTI, 1983; SCHMIED-KOWARZIK, 1983). Em conseqüência, a 

prática será o critério de verdade da teoria, já que o conhecimento surge a partir 

da prática e a ela se volta dialeticamente. Exemplo clássico vem expresso por 

Marx em sua II Tese sobre Feuerbach, onde assevera que a questão de saber se 

cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é uma questão teórica, 

mas prática. É na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a 

realidade, o caráter terreno de seu pensamento (MARX E ENGELS, 1977).  

Segundo Marx, sua concepção de práxis é válida na medida em que a 

teoria como guia de ação orienta a atividade humana, eminentemente 

revolucionária e teórica, uma vez que se presta a uma relação consciente de sua 

atividade (SÁNCHEZ VÁSQUEZ, 2008). Na esteira do pensamento marxista, 

Gramsci concebe teoria e prática como filosofia da práxis, sendo um novo modo 

de pensar o mundo e realidade. Significado que desponta no contexto latino-

americano marcado por contextos de exclusão e injustiça social como uma arma 

de luta, porque ela não simplesmente polemiza, mas serve à elaboração do 
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pensamento crítico da realidade para transformá-la (GADOTTI, 1983). Nesse 

caso, a transformação das coisas pela práxis só é possível porque no seu interior 

coexistem forças opostas que tende à unidade e à oposição, à lógica dos 

contrários, à contradição, lei fundamental da dialética.  

Em síntese, para o enfoque assumido nesta pesquisa, pensar uma teoria 

descolada da realidade significa abstrair valores e situações vigentes, assim 

como uma prática sem reflexão, se constitui numa ação ativa não consciente, 

meramente pragmática, que sugere uma ação sem entendimento das reais 

contradições e mediações da realidade social (LOUREIRO, 2006a). Aliás, a 

práxis aponta a ação intersubjetiva entre sujeitos, que se relacionam por meio 

da produção material, já que não é um simples movimento, é o movimento da 

própria realidade (social e histórica) (GRUNER, 2007).  

A partir disso, Loureiro e Viégas compreendem que: 

A práxis pode ser entendida como atividade intencionada 
intersubjetiva que revela o humano como ser criativo, social e 
autoprodutivo – ser que é produto e criação de sua atividade no 
mundo e em sociedade. É ato, ação e interação. É pela práxis que a 
espécie se torna gênero humano, assim, junto com suas objetivações 
primárias de ação metabólica transformadora da natureza (trabalho), 
o ser social se realiza nas objetivações (materiais e simbólicas) da 
ciência, da arte, da filosofia, da religião etc. A práxis compreende a 
decisão teórica tanto quanto a decisão da ação – a atividade com 
projeto, política com exploração do possível e projeção do futuro 
(LEFEBVRE, 1979, p. 41). Na dialética marxista, práxis (momento 
ético-político e comunicativo-dialógico) e trabalho (produção) são 
indissociáveis, sendo mesmo o segundo um momento (determinante) 
do primeiro (...) podemos concluir que a incorporação dos conceitos 
de práxis e totalidade na educação ambiental coloca uma distinção 
importante em relação às leituras pautadas estritamente pelo agir 
comunicativo, presentes no paradigma pragmático-linguístico, e às 
abordagens que reduzem o campo do possível ao universo simbólico-
linguístico, comuns em perspectivas pós-modernas que negam a 
história e colocam em questão as lutas sociais emancipatórias. (2013, 
p. 16-17). 

 

Concebemos que o vínculo entre Educação Ambiental, dialética 

marxista e interdisciplinaridade em sua fundamentação crítica, só poderá se 

manter enquanto materialidade que contribua para potencializar a 

transformação da práxis se assumir a “concretude” das suas proposições. Uma 

crítica que se relaciona a radicalidade das suas lutas sociais perante estruturas 
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injustas de poder visando à transformação da realidade e das subjetividades 

neste modo de produção capitalista. Pois negar o modo de produção social da 

ciência, é afirmar o paradigma instaurado em nossas compreensões de EA que 

dissolveu a relação sociedade-natureza num só aspecto, o natural (LOUREIRO, 

2006b), sem mensurar o caráter das mediações sociais. Significa continuar 

propondo uma Educação ambiental interdisciplinar linear, neutra, a-política, a-

histórica e consubstancialmente desprovida de consciência crítica na visão do 

todo e das articulações! Consiste em defender que todo projeto em parceria é 

unicamente válido, visto que as diferenças epistemológicas na EA devem se 

deixadas ao largo, ciente que a questão ambiental é muito maior que as 

diferenças políticas (entendida como mal a ser curado pela contribuição e 

parceria de outras áreas).  

Compreendemos que esta radicalidade crítica não se constitui somente 

no rigor do método materialista histórico, mas tem como horizonte principal 

que as proposições críticas se vinculem à materialidade das lutas sociais 

anticapitalistas. Assim, a crítica realizada neste estudo não é só uma questão 

teórica, é eminentemente prática e política. 

Nesse contexto conceitual abrangente da educação, há que se concluir 
que a pesquisa no campo educacional tem igualmente um 
compromisso radical com a consolidação da cidadania. Por isso, além 
de privilegiar temáticas socialmente relevantes em suas linhas de 
pesquisa, os pesquisadores, como sujeito social e coletivo que 
constituem, não podem perder de vista essa finalidade intrínseca e 
imanente do conhecimento: contribuir intencionalizadamente para a 
emancipação dos homens, investindo nas forças construtivas das 
práticas reais mediadoras da existência histórica (SEVERINO, 2001, p. 
14). 

 

Tais inquietações acima me levaram a aprofundar as questões de 

pesquisa colocadas até então, tais como:  

 A necessidade de refletir a interdisciplinaridade na pesquisa em EA 

seria politicamente necessária ou teoricamente não plausível ao campo?  

 Estaria a interdisciplinaridade na pesquisa em EA em condições para 

enfrentar as práticas sociais capitalistas vigentes?  
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Entendemos que a necessidade do trabalho interdisciplinar se verifica 

na produção e na socialização do conhecimento no campo das ciências sociais e 

no campo educativo e o que desenvolve no seu bojo não decorre de um simples 

ato racional e abstrato. Decorre da forma do homem produzir-se enquanto ser 

social e enquanto sujeito do conhecimento, pois os homens na busca de 

satisfação de suas necessidades de natureza biológica, cultural, social e afetiva 

estabelecem diversas relações sociais. Para determinados grupos a produção do 

conhecimento e sua socialização não são alheias ao conjunto de práticas e 

relações que são produzidas na sociedade. Ao contrário, nelas encontra-se a sua 

efetividade na materialidade histórica. Daí, a necessidade de buscar 

compreender que a interdisciplinaridade na produção do conhecimento é 

fundada no caráter dialético da realidade social que é, una e diversa e na 

natureza intersubjetiva de sua apreensão (FRIGOTTO, 2004).  

Desse modo, a compreensão da categoria da totalidade concreta em 

contraposição à totalidade confusa e desordenada, vazia é necessária para 

assinalarmos a interdisciplinaridade como necessidade imperativa na 

construção do conhecimento social. Como adverte Kosik (1978), a totalidade 

não é tudo e nem a busca do princípio fundador de tudo. Analisar dentro da 

concepção de totalidade concreta significa buscar explicar, a partir de um objeto 

de pesquisa delimitado, as múltiplas determinações e mediações históricas que 

o constituem. 

Por consequência, a necessidade que apontamos na produção do 

conhecimento interdisciplinar não é prerrogativa apenas nas ciências sociais, 

embora nelas, mostra-se mais crucial, já que o alcance de uma maior 

objetividade (sempre relativa, porque histórica) é possível pelo debate crítico e 

intersubjetivo dos sujeitos que analisam uma determinada problemática 

(FRIGOTTO, 2004), pois o conhecimento vem atrelado por interesses, 

concepções, axiomas e condições de classe do pesquisador. Neste âmbito que 

percebemos que a interdisciplinaridade na produção do conhecimento é 

imperativa, mas é também uma questão que está lotada na materialidade das 
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relações capitalistas de produção da existência. Sem entrarmos na aridez desta 

materialidade, o problema da interdisciplinaridade permanece num espaço 

lógico-formal, portanto, discursivo. Em relação à importância do conhecimento 

vinculado à prática (MARX E ENGELS, 1977), asseguramos que a prática 

produtiva dos homens está antropologicamente equacionada por expressar a 

coletividade, uma vez que, a espécie humana é ímpar na medida em que se 

efetiva em sociedade (GADOTTI, 1983). Não se é humano fora de um tecido 

social constituinte como solo (base) de todas as relações sociais, onde o 

conhecimento não se estabelece a partir de nexos lógico-formais; ele se 

apresenta de maneira axiológica nos problemas de natureza ético-política 

(SEVERINO, 2004). 

As relações entre disciplinaridade/interdisciplinaridade na EA 

consistem para a grande parte dos pesquisadores na defesa da segunda como 

uma premissa, embora ela seja concebida de modos complementares e até 

contraditórios (COSTA E LOUREIRO, 2012a; COSTA E LOUREIRO, 2012b; 

LOUREIRO, 2006a; LOUREIRO, 2006e; GUIMARÃES, 1995, 2004; CARVALHO, 

2004; TOZONI-REIS, 2007, 2004; REIGOTA, 2001; GONZÁLEZ-GAUDIANO, 

2005; SILVA, 2009; LEFF, 2001). Ter a interdisciplinaridade como pressuposto 

não significa que não possa ser discutida em seus meios para consolidarmos 

suas concepções, como também considerando o atual contexto que a educação 

ambiental serve, quer para fins instrumentais ou para atender as lógicas do 

mercado sem um radical questionamento do projeto societário.   

Sobre a apropriação do termo interdisciplinaridade e sua relação no 

campo da pesquisa em educação ambiental, algumas interfaces conceituais 

carecem de exames mais precisos (DIAS, 2003; REIGOTA, 2001; SATO E 

PASSOS, 2003; CARVALHO, 2004; GUIMARÃES, 1995; GONZÁLEZ-

GAUDIANO, 2005; MIRANDA, MIRANDA E RAVAGLIA, 2010), sendo 

necessário chamarmos ao debate crítico. Já outras posições (TOZONI-REIS, 

2004; LEFF, 2011, 2001; SILVA, 2009) introjetam o substrato histórico-dialético e 

epistemológico nas relações com a interdisciplina e o ambiente.  
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Na concepção de Dias (2003, p. 98), na perspectiva da Conferência 

Intergovernamental da Educação Ambiental de Tbilisi (1977), a Educação 

Ambiental passou a ter a seguinte definição: “dimensão dada ao conteúdo e à 

prática da educação, orientada para a resolução dos problemas concretos do 

meio ambiente através de enfoques interdisciplinares e de uma participação 

ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade.” A Conferência 

Intergovernamental sobre educação Ambiental de Tbilisi propôs como um dos 

princípios básicos da Educação Ambiental: aplicar um enfoque interdisciplinar, 

aproveitando o conteúdo específico de cada disciplina, de modo que se adquira 

uma perspectiva global e equilibrada. Segundo Dias (2003 p. 117), “pela própria 

natureza do ambiente, dadas as suas múltiplas interações de fundo ecológico, 

político, social, econômico, ético, cultural, científico e tecnológico, não se 

poderia tratar o assunto em uma única disciplina.”  

Para tentar colocar em prática as recomendações da Conferência de 

Tbilisi, o Brasil aprovou e sancionou a Lei 9.795/99 da Política Nacional de 

Educação Ambiental estabelecendo a Educação Ambiental como um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal que deverá ser desenvolvida como 

uma prática educativa integrada, contínua envolvendo todos os professores.  

A Lei Federal citada trata a importância do enfoque interdisciplinar 

como essencial para o desenvolvimento da educação ambiental no Brasil. A 

abordagem interdisciplinar das questões ambientais implica em utilizar a 

contribuição das várias disciplinas (conteúdo e método) para se construir a 

compreensão e explicação do problema tratado e desse modo, superar a 

compartimentação. A abordagem interdisciplinar defendida por esta Lei 

objetivou superar a fragmentação do saber. Implica, também, em envolver as 

populações e valorizar seus conhecimentos. Sendo assim, as implicações com a 

abordagem interdisciplinar podem ser vistos assim: “além de uma 

compreensão mais global sobre o tema, esse método pode proporcionar 
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intercâmbio de experiências entre professores e alunos e envolver toda 

comunidade escolar e extra-escolar” (REIGOTA, 2001, p. 40).  

Contribuições importantes nestes aspectos estão contemplados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais através da transversalidade dos temas, cujo 

meio ambiente é um deles, como também na recente publicação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EA. Confirmando os documentos anteriores, as 

Diretrizes novamente validam que a Educação Ambiental, respeitando a 

autonomia da dinâmica escolar e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma 

prática educativa integrada e interdisciplinar (grifo nosso), contínua e 

permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, 

como regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular 

específico (Art. 8). Por sua vez, o documento dimensiona que o “ambiental” na 

Educação Ambiental brasileira e latino-americana não seja empregado para 

determinar um tipo de educação, mas como elemento estruturante que demarca 

um campo político de valores e práticas. Da mesma forma, que tal dimensão 

deve mobilizar atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica 

transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania 

ambiental.    

Enrique Leff (2001), ao explicitar o debate entre interdisciplinaridade e 

educação ambiental, defende um novo arranjo entre ciência e saber, entre 

tradição e modernidade que valorize conhecimentos indígenas e saberes 

populares não relacionados a mercantilização, mas, a culturas diferentes. 

Segundo Leff (2001), a crise ambiental é uma crise de conhecimento do mundo 

que não repensa o ser do mundo complexo. A solução desta crise não se dá na 

racionalidade teórica e instrumental, mas, na reconstrução de um novo saber na 

medida em que parte do conhecimento das raízes dessa crise. Ele critica a 

intenção de enfrentar a questão ambiental através da ecologia, pois, a 

necessidade é de relacionar as várias ciências através da interdisciplinaridade. 

O saber e método interdisciplinares representam não só a fusão e integração dos 

conhecimentos provenientes de diferentes ciências, mas a reformulação de seus 
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paradigmas de conhecimento a partir dos problemas sociais, históricos e, 

portanto, ambientais que se apresentam (SILVA, 2009). A interdisciplinaridade 

precisa ser repensada em sua historicidade.  

A interdisciplinaridade surge como uma necessidade prática de 
articulação de conhecimentos, mas constitui um dos efeitos 
ideológicos mais importantes sobre o atual desenvolvimento das 
ciências, justamente por apresentar-se como o fundamento de uma 
articulação teórica. Fundada num princípio positivista do 
conhecimento, as práticas interdisciplinares desconhecem a existência 
dos objetos teóricos das ciências; a produção conceitual dissolve-se na 
formalização das interações e relações entre objetos empíricos. Desta 
forma, os fenômenos não são captados a partir do objeto teórico de 
uma disciplina científica, mas surgem da integração das partes 
constitutivas de um todo visível (LEFF, 2001, p. 37-38). 

 

Outras abordagens no campo ambiental (LOUREIRO E VIÉGAS, 2007c, 

LOUREIRO, 2006a, s/d), vão além das relações entre ambiente e 

interdisciplinaridade mencionadas acima. Se a questão ambiental é complexa, 

trans e interdisciplinar, nada se define em si (LOUREIRO, 2004), pois a 

finalidade da educação ambiental é revolucionar os sujeitos em suas 

subjetividades e práticas sociais, mas nada comparado a desarticular o contexto 

e seus condicionantes. Esse problema é visto na vinculação não-dialética entre 

ambiente, economia, sociedade, política e ética, uma vez que, agir e pensar 

pressupõe agir e pensar no todo.  

Assim, a EA Transformadora visa realizar o homem em sociedade, e 

não pela cópia de uma natureza descolada do movimento total. Entendemos 

que todo e parte, dialeticamente é um movimento dinâmico, contraditório e 

complementar, mutuamente constituído (LOUREIRO, 2004). Ao contrário, 

recairemos num holismo generalista, no globalismo desconexo da localidade 

(estruturalismo: quando o todo domina as partes), ou na fragmentação e 

isolamento das partes (funcionalismo: quando a parte domina o todo ou ignora 

o todo) para entendermos nossa relação com o ambiente. Dialeticamente 

significa superarmos as formas de apropriação que propiciam a dicotomia 

sociedade e natureza, levando com consideração todas as relações que nos 

situam no planeta e que acontecem na e pela sociedade.  
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Contribuição relevante encontramos no paradigma da complexidade, que 

Edgar Morin (2000) considera um novo método para o saber. Não se trata de 

buscar o conhecimento geral nem uma teoria unitária, mas sim de encontrar um 

método que detecte as ligações e articulações. Para Morin, a complexidade 

ambiental se refere no sentido de que a vida se constitui por dimensões 

conexas, definidas mutuamente pelas relações estabelecidas, envolvendo ordem 

e desordem, erro e acerto, risco e incerteza numa reorganização permanente 

(MORIN, 1999). Portanto, complexidade incide transformação contínua para 

superar paradigmas simplificadores que operam a disjunção homem-natureza 

ou que reduzem o ser humano à natureza de modo indistinto.  

Assim, a realização da natureza humana é aquilo que nos distingue 

como seres naturais das demais espécies, pois somos produtores da nossa 

história e dos meios de vida em ações que pressupõem a capacidade de definir 

objetivos com razão na busca de cooperação (LOUREIRO, 2006a). Visto dessa 

maneira, nos atrevemos a conceber que a complexidade e o método dialético 

marxista dialogam na construção de um projeto de transformação da sociedade, 

quer definindo paradigmas (LOUREIRO, 2006a), quer modos de pensar e atuar. 

Se nada se define em si e de modo a-histórico, mas em conexão com a 

historicidade, não sendo seres inespecíficos, mas sujeitos concretos 

culturalmente, o enfoque crítico é, dentre as que se aproximam do pensamento 

complexo, cuja vertente se propõe a teorizar e realizar em fundamentos 

contextualizados, dando concretude às alternativas de superação ao modo 

como existimos em sociedade. 

Esta concepção vem reforçar o fundamento e a sustentação na dialética 

histórica para pensarmos a complexidade e o ambiente. Por sua vez, a dialética 

e sua efetividade crítica é o exercício complexo e totalizador que permite 

apreender a síntese das múltiplas determinações. Isso não significa um estudo 

da totalidade da realidade (vista que ela seria inesgotável), mas compreender 

de modo racional tal realidade como um todo estruturado no qual o 

entendimento da mesma como um todo estruturado onde não se pode 
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compreender um aspecto sem relação com o conjunto. Possibilita compreender 

que o singular tem sentido em suas relações (totalizações) e que o todo é mais 

que a soma de singularidades, ou seja, busca integrar teoria e práxis, 

subjetividade, individualidade, matéria e idéia no processo de historicidade 

(LOWY, 2002). Logo, a concepção dialética implica que qualquer objeto que 

possamos perceber faz parte de um todo. Por isso, é preciso, que a busca de 

soluções das questões dependerá de uma visão de conjunto sempre provisória, 

e que não tem a pretensão de esgotamento do real (KONDER, 1997), mas torna-

se fundamento para que possamos analisar a dimensão de cada elemento 

dentro de uma estrutura (LOUREIRO, 2006a). 

Com isso, queremos dizer que o viés da educação deve apontar para 

um processo de humanização (SCHAEFER, 1995) mediada pelas relações 

histórico-sociais da qual a interdisciplinaridade impera cumprir uma função. 

Desse modo, constatamos que a interdisciplinaridade deverá se constituir na 

face subjetiva e política dos sujeitos, onde o importante no conhecimento não é 

a sua condição de produto, mas o seu processo. No que concerne ao agir 

pedagógico, o saber não pode acontecer na fragmentação, deverá acontecer sob 

perspectiva da totalidade e objetividade para situações de ensino como 

pesquisa. Este redirecionamento do sentido interdisciplinar é, sobretudo, uma 

reflexão que ocorre numa práxis concreta do homem.  

Dentro destas colocações seria inevitável não recorrermos a três 

contribuições relevantes da Pedagogia crítica para a interdisciplinaridade na 

pesquisa em EA em reflexões aproximadas na Pedagogia do Oprimido (1993) de 

Paulo Freire, na Filosofia da libertação (1986) de Enrique Dussel e na Pedagogia 

Histórico-Crítica de Dermeval Saviani (1987).  

Freire em sua Pedagogia da Autonomia (1997), nos alerta para o discurso 

globalizante do qual “sua ética” não é a do ser humano, sua ética é do mercado. 

Por sua vez, a única condição capaz de alicerçarmos uma rebeldia contrária ao 

sistema capitalista, é a ética da solidariedade humana. Dessa maneira, Freire 

pensa ética e educação a partir de uma visão teorizada da prática, que embora 
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não reduzida à experiência empírica, seja capaz de tencionar axiomas filosóficos 

e pedagógicos que, historicamente marcados, constituem dimensões intrínsecas 

para a responsabilidade política do educador. Freire procura fundamentar a 

educação epistemologicamente enquanto bases éticas e políticas, colocando em 

cena o sujeito não visto sob perspectiva metafísica, mas em sua própria 

condição histórica. Em suma, numa relação dialética com outros sujeitos 

(GHIGGI, 2003), o que impele na necessária ação política no mundo para 

transformá-lo e, nessa direção, impõe-se a coerência ético-política no diálogo 

verdadeiro (ZITKOSKI, 2007).  

Com apelo à “responsabilidade do outro” e “pelo próximo”, este rosto 

(Outro) está concretamente, existencialmente, historicamente marcado. O 

“outro”, de que assinala Dussel, é o outro com um rosto, o outro concreto, em 

milhões de rostos que carregam as marcas do sangue, os sulcos da fome e da 

humilhação (DUSSEL, 1986). Tanto Freire e Dussel não fazem estas reflexões em 

nível de argumentações metafísicas, mas sim no plano humano das opressões 

historicamente estabelecidas. Sem demora, ambos indicam uma Libertação 

como fundamentação radical para a realização humana. Já os pressupostos 

filosófico-políticos da Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani estão relacionados 

com a posição política que respeita à compreensão das relações sociais 

historicamente estabelecidas pelos sujeitos (TOZONI-REIS, 2007). Para o autor, 

a educação na sociedade moderna e capitalista é contribuir para um movimento 

de transformação de uma sociedade mais justa e igualitária.  

Embora, as perspectivas de diálogo apontem para uma articulação entre 

EA, interdisciplinaridade e dialética, ressaltamos que persiste uma série de 

posicionamentos que questionam esta direção que leva em conta o sentido 

crítico do sujeito na educação. Para o educador Hugo Assmann, o cenário 

epistemológico da complexidade é plural, e deve permanecer assim em prol das 

ciências (ASSMANN, 1999). No seu entender, tece várias dúvidas acerca da 

importância prioritária das ciências humanas no debate e de qualquer modo, 

adverte que a epistemologia interdisciplinar tenha recusas em dialogar com 
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uma hermenêutica, cujo sujeito carregue para dentro de sua análise uma 

antropologia coberta de elementos éticos e políticos. Ou seja, assevera que as 

alternativas hermenêuticas (RICOEUR, 1977) não sejam reduzidas à uma teoria 

social crítica, pois a discussão se torna difícil quando implicam pressupostos 

metodológicos numa “sujeitidade” interpretante e crítica (ASSMANN, 1999). 

Daí surge o seguinte questionamento: que significa desistir de teorias 

hermenêuticas unificadoras e aceitar positivamente a coexistência de “múltiplas 

verdades”, mas sem nenhuma certeza definitiva (PRIGOGINE, 1996)?  

Segundo Assmann (1999), a aceitação epistemológica do pluralismo 

teórico na ciência tem papel preponderante, para não dizer paradigmático na 

educação do ser humano, assim como no diálogo ético-religioso e ambiental. 

Para o autor, a visão do primado político que incluía determinada concepção de 

homem, definido a partir de uma consciência política viciou o pensamento 

filosófico e social da América Latina. Nos aspectos pontuados por Assmann 

prevalece a intenção de neutralizar ou descentralizar uma direção antropológica 

do ser enquanto racionalidade. Mas tal horizonte não desvincula o papel do 

sujeito em relação à uma abertura ética (além de si) para uma limitação neutra e 

a-crítica da realidade? Se Assmann nos aponta que estamos nos aproximando 

de um tipo de pensamento radicalmente transdisciplinar4, que implica uma 

disposição teórica e uma atitude prática diante da vida e do mundo, como 

podemos re-fundamentar o conhecimento a partir de uma ética-política isenta 

do sujeito (BAVARESCO, OLIVEIRA, SOUZA, 2001) e da EA? 

Conseqüentemente, as alternativas de construção social da ciência e o 

não registro de uma única verdade são fenômenos que introduzem a 

                                                           
4 Em relação à transdisciplinaridade, termo cunhado por Jean Piaget, se prevê uma etapa 

superior que eliminaria dentro de um sistema total as fronteiras entre as disciplinas (...). 
Também se constitui num “enfoque científico e pedagógico que torna explícito o problema de 
que um diálogo entre diversas disciplinas e áreas científicas implica necessariamente uma 
questão epistemológica. A transdisciplinaridade não pretende, de forma alguma, desvalorizar 
as competências disciplinares específicas. Ao contrário, pretende elevá-las a um patamar de 
conhecimentos melhorados nas áreas disciplinares, já que todas elas devem embeber-se de uma 
nova consciência epistemológica, admitindo que é importante que determinados conceitos 
fundantes possam transmigrar-se através das fronteiras interdisciplinares” (ASSMANN, 1999, 
p. 98. 182-83).  
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necessidade de levar em conta questões éticas de política (KUNG, 1992), 

ecologia, responsabilidade e liberdade. Por isso,  

Educação Ambiental é dimensão da educação, é atividade intencional 

da prática social, que imprime ao desenvolvimento individual um 

caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres 

humanos, com o objetivo de potencializar essa atividade humana, 

tornando-a mais plena de prática social e de ética ambiental. Essa 

atividade exige sistematização através de metodologia que organize 

os processos de transmissão/apropriação crítica de conhecimentos, 

atitudes e valores políticos, sociais e históricos. Assim, se a educação é 

mediadora na atividade humana, articulando teoria e prática, a 

educação ambiental é mediadora da apropriação, pelos sujeitos, das 

qualidades e capacidades necessárias à ação transformadora 

responsável diante do ambiente em que vivem. Podemos dizer que a 

gênese do processo educativo ambiental é o movimento de fazer-se 

plenamente humano pela apropriação/transmissão crítica e 

transformadora da totalidade histórica e concreta da vida dos homens 

no ambiente (TOZONI-REIS, 2004, p. 147).  

No campo epistemológico há necessidade na EA em superarmos as 

formulações advindas da filosofia do sujeito como afirmam Jantsch e Bianchetti 

(2004). Para isso, é relevante contextualizar historicamente o advento da 

fragmentação ocorrida e imposta pela divisão social do trabalho. Ao mesmo 

tempo é preciso entender que a interdisciplinaridade ocorre na relação entre 

disciplinas, o que pressupõe para uma formulação crítica no campo curricular 

que caberia às formulações de EA transformarem a disciplina. De qualquer 

forma não é possível uma interdisciplinaridade sem a disciplina.  

No campo metodológico a problematização dos nexos entre a visão 

disciplinar e a práxis social deve ser revisitada (SILVA, 2009). Concebemos que, 

a práxis interdisciplinar não se resolve apenas no trabalho de equipe e ou em 

parceria simplesmente como assinala Fazenda (1991). A materialidade do 

conhecimento necessita de análises para entendermos este contexto a fim de 

refletirmos sobre o impacto que a interdisciplinaridade pode gerar numa 

organização curricular como também na pesquisa acadêmica, seja na 

hierarquização de conteúdos, seja avaliação do ensino e do trabalho do 

educador (SILVA, 2009).  
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Ao buscar a interdisciplinaridade vinculada à educação ambiental 

crítica é preciso ter visão crítica da própria ciência. Nesse processo de busca 

pela mudança paradigmática da interdisciplinaridade na educação ambiental 

crítica é necessária a construção de mediações (SILVA, 2009). Tanto o educador, 

quanto o educando seriam reconhecidos enquanto pesquisadores, cujo 

reconhecimento vem com a idéia de um cientista e de uma ciência em constante 

desenvolvimento e diversidade teórico-metodológica. Ou seja, reconhecer-se 

interdisciplinar dentro de um processo em desenvolvimento pautado pela 

problematização da disciplina e dessa com suas relações complexas.  

Afirmamos que o horizonte da educação ambiental transformadora é 

estar à altura dos desafios da sociedade capitalista, justamente, delineando uma 

teoria crítica que sirva de enfrentamento das atuais condições sociais, culturais 

e políticas, cuja tarefa é mais complexa do que o paradigma ambiental 

tradicional promete compreender. Sabemos que sociedade como um todo e o 

modelo de racionalidade nela instituída estão alicerçados por modelos de uma 

fragmentação constituída historicamente. A transformação metodológica tanto 

quanto a epistemológica se correlacionam com a dialética entre indivíduo e 

sociedade em suas potencialidades de transformar socialmente. Ou seja, para a 

EA transformadora, a transformação social que produz a efetividade da 

interdisciplinaridade esta balizada pela organização capitalista. Tal forma de 

organização permeia a subjetividade instaurada pelas formas de conceber a 

interdisciplinaridade na Educação ambiental, que entendemos ser um marco 

relevante na forma de compreender a materialidade presente nas relações 

ambientais a partir do conhecimento do todo, das articulações e das suas 

contradições.  

Para um enfoque interdisciplinar materialista na pesquisa em educação 

ambiental, demanda analisarmos como as relações sociais estão situadas num 

horizonte social e político mais amplo do que somente, repetirmos fórmulas a-

históricas que se tornam vazias, repetidas e carentes de um exame mais 



37 

 

dialético na maneira de compreendermos o conhecimento da realidade como 

único e universal.  

Acima de tudo nesse desenvolvimento interdisciplinar é preciso 

considerar a ação radical de coexistência entre intervenção humana no 

ambiente, cabendo aos processos de busca da interdisciplinaridade e educação 

ambiental crítica refletir sobre a dinâmica política necessária para a relação 

homem-natureza (TOZONI-REIS, 2004) o qual sem esta dimensão torna o 

debate ambiental impossibilitado pela “negação da materialidade” e da 

contradição contida nas relações sociais. Nisso insiste a recusa de pesquisadores 

em reconhecer que as relações sociais estão lotadas de antagonismos e 

contradições em suas formas de conceber o entendimento do ambiente, em 

suma, da relação sociedade-natureza.    

 

 

1.1 Objetivo Geral da Tese 

 

 Problematizar a relação epistemológica da interdisciplinaridade na 

pesquisa em educação ambiental e suas contribuições para o debate 

ambiental crítico, histórico e complexo em sua leitura à luz do 

materialismo histórico-dialético. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

 Examinar o conceito de interdisciplinaridade trazido pelas 

principais Conferências ambientais (Estocolmo, Belgrado e Tbilisi), 

pelos documentos ambientais oficiais (PRONEA, PNEA, PROFEA), 

documentos educacionais (LDB, PCNs e DCNs) e seus delineamentos 

educacionais, sociais e políticos; 

 Investigar os fundamentos epistemológicos da interdisciplinaridade 

na educação ambiental a partir das contribuições do materialismo 
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histórico-dialético em suas implicações sociais, políticas e econômicas 

nas pesquisas do campo;  

 Analisar como a pesquisa interdisciplinar na educação ambiental do 

Brasil se dirige ao enfrentamento do capitalismo à luz da questão 

ambiental de forma a contribuir na crítica epistemológica que não 

dissocie, muito menos oculte a dimensão social, política, conflitiva e 

ideológica no caráter das relações ambientais.  
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1.3 Escolhas metodológicas 

 

A pesquisa que dá sustentação a esta tese têm na pesquisa bibliográfica 

e no método dialético marxista o orientador de todo o processo de investigação 

e análise, apresentando como referências as publicações de Marx e de autores 

da tradição marxista. Escolhemos “o método dialético por levar o pesquisador a 

considerar a contradição e o conflito; o „devir‟; o movimento histórico; a 

totalidade e a unidade dos contrários; além de apreender, em todo o percurso 

de pesquisa, as dimensões filosófica, material/concreta e política que envolvem 

seu objeto de estudo” (LIMA E MIOTO, 2007). Evidenciamos que, no método 

dialético, o pesquisador é orientado a afirmar com clareza a partir de qual 

concepção está situada a investigação e a análise empregada sobre o seu objeto 

(IANNI, 1988). 

Assinalamos que os autores que serão analisados e suas abordagens na 

questão interdisciplinar na pesquisa em EA no capítulo quatro foram escolhidos 

por alguns motivos: a) elencados devido a sua relevância e contribuição ao 

campo da pesquisa em EA no Brasil e; b) procuram sistematizar a questão 

interdisciplinar em parte de suas obras; c) pelas suas contribuições ao debate 

epistemológico da EA e, d) suas obras e textos destes pesquisadores constituem 

no campo da EA referências de investigação para a questão interdisciplinar.  

Entre os pesquisadores escolhidos e suas obras estão: Isabel de Moura 

Carvalho na obra Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico; Marília 

Tozoni-Reis na obra Educação Ambiental: Natureza, razão e história e no artigo A 

Pesquisa-ação participativa e a educação ambiental: uma parceria construída pela 

identificação teórica e metodológica; Michèle Sato em sua obra Educação Ambiental, e 

no artigo em parceria com Luiz Augusto Passos, Notas desafinadas do saber e do 

poder: qual a rima necessária à Educação Ambiental?; Mauro Guimarães no livro A 

Formação de educadores ambientais e o mexicano Enrique Leff em sua obra 

Epistemologia Ambiental e no artigo Complexidade, Interdisciplinaridade e Saber 

ambiental. Este último autor foi escolhido pela indiscutível importância e 

contribuição ao debate epistemológico no campo da EA.  
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1.4 Organização da Tese 

 

Para o enfrentamento das questões a nossa argumentação estará 

estruturada em quatro capítulos. Neste capítulo introdutório, procuramos 

explicitar as questões centrais que originaram a tese, seus objetivos e os 

caminhos metodológicos percorridos. O segundo capítulo, “O Horizonte 

ontometodológico no contexto da Educação Ambiental Transformadora”, 

situaremos as grandes transformações e desafios que o mundo contemporâneo 

suscita à questão interdisciplinar na EA e qual espaço que a EA Transformadora 

ocupa neste debate com a finalidade de emancipar o homem visando superar a 

dissociação sociedade-natureza.  

No terceiro, “O Horizonte da interdisciplinaridade na Educação 

Ambiental”, abordaremos conceitualmente a interdisciplinaridade e sua relação 

com a EA, buscando introduzir o debate acerca destas relações à luz do 

paradigma científico do século XVIII, da formulação e discussão no campo 

curricular e da análise histórica do termo nos documentos das principais 

Conferências ambientais.  

No quarto capítulo de nosso estudo, “A Interdisciplinaridade na 

Pesquisa em Educação Ambiental: implicações ontometodológicas à luz do 

materialismo histórico-dialético” abordaremos as implicações 

ontometodológicas do materialismo histórico-dialético na pesquisa em EA, 

buscando problematizar a interdisciplinaridade no que tange a compreensão da 

dialética marxista e holística para a questão ambiental e que encontra na teoria 

da complexidade um esforço de articulação. Por fim, discutiremos a 

contribuição em suas abordagens da questão interdisciplinar para a pesquisa 

em EA diante do enfrentamento e da transformação da relação sociedade-

natureza no atual projeto societário.  

Ao final, serão apresentadas as principais considerações desta 

investigação.  
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CAPÍTULO 2 - O HORIZONTE ONTOMETODOLÓGICO NO CONTEXTO 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL TRANSFORMADORA 

 

A intenção deste capítulo é situar os desafios e transformações que o 

mundo contemporâneo suscita à questão ambiental cujo seus princípios 

reiteram sua dimensão complexa e interdisciplinar, visto que “uma das maiores 

dificuldades para os trabalhos de investigação de natureza interdisciplinar é 

superar a própria linguagem que nos constituiu enquanto comunidades 

específicas de conhecimento como a geografia, a antropologia, a politologia, a 

sociologia, a economia e demais” (PORTO-GONÇALVES, 2003, p.1). 

Entendemos que o panorama societário aponta para o projeto 

civilizatório europeu que desembocou na proposta de mercantilização da 

natureza e, por sua vez, do ser humano (PORTO-GONÇALVES, 2002). 

Consideramos que o cenário de crise ambiental e civilizatória pertinente para 

compreender a relevância destas transformações e desafios que são colocados 

para a contribuição da interdisciplinaridade na EA. Situaremos também neste 

processo o lócus e o espaço que a Educação Ambiental (EA) Transformadora 

ocupa no debate, o qual tem em seu horizonte, a finalidade de emancipar o 

homem visando superar a dissociação sociedade-natureza.  

Adiante, veremos a contribuição ontometodológica expressa no 

conceito de práxis, que a abordagem materialista histórico-dialética (GADOTTI, 

1983; SANCHEZ GAMBOA, 1989; FRIGOTTO, 1989; SANFELICE, 2005; 

PALÁZON MAYORAL, 2007) traz para a respectiva proposta de Educação 

Ambiental que defendemos (LOUREIRO, 2004; 2007b).  

Ressaltamos que a leitura ontometodológica para a EA indica a 

necessidade de retomar a natureza dos fundamentos postos por Marx, pois a 

compreensão de qualquer momento da realidade social tem como pressuposto 

a sua articulação com a totalidade, cujo eixo dinâmico é a autoconstrução 

humana. Dessa forma, o conhecimento da origem, da natureza e das 

determinações do processo de formação do homem e, concomitantemente, das 

formas atuais de sociabilidade é possível pela autoconstrução humana, 
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denominado processo ontometodológico (TONET, 2005). Ao final, analisaremos 

a relevância intrínseca na discussão ambiental da unidade dialética entre 

sociedade-natureza (FOSTER, 2005; LOWY, 2005; COGGIOLA, 1997; NETTO E 

BRÁZ, 2010; FOLADORI,1997) à luz do referencial de Marx e sua proposta 

através da centralidade ontológica da categoria trabalho.    

 

3.1 Da crise civilizatória à crise ambiental: desafios e transformações do 

mundo contemporâneo e a Educação Ambiental Transformadora 

 

Estaríamos concretizando as promessas da modernidade, onde a ciência 

e a tecnologia nos libertariam das limitações impostas pela natureza? Partindo 

desta premissa básica, iremos ao filósofo francês René Descartes (1596-1650), 

sendo um dos principais expositores da revolução científica européia no século 

XVIII. Descartes aponta na sua obra o Discurso do Método que “conhecendo a 

força e as ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os 

outros corpos que nos cercam, distintamente como conhecemos dos diversos 

misteres, e, assim, tornamo-nos como que senhores e possuidores da natureza” 

(1989, p. 79). Através do conhecimento científico e da sua prática, afirmava 

Descartes, os sujeitos dominariam a natureza, se tornando seus donos e outrora 

e obtendo o direito de usufruir dela a qualquer custo.   

Na História o expansionismo colonial mostrou que o possuidor da 

natureza deveria ser o homem branco, cristão, europeu e ocidental pertencente 

à aristocracia ou ascendente burguês que, a partir do seu protagonismo cada 

vez maior no setor econômico, viesse a ocupar os espaços políticos na sociedade 

pela força do capital. Após quatrocentos anos das afirmações da filosofia 

cartesiana, a existência humana está em risco e a infinidade de artifícios que 

permitiriam gozar os frutos da terra encontra-se limitada a uma pequena 

parcela da população. Apesar de a tecnologia dinamizar safras cada vez 

maiores, a fome ainda permanece no mundo, sendo que nem as novas 

descobertas científicas no campo da biologia e dos tratamentos médicos 

impedem que novos males aumentem se tornando novas ameaças no mundo. 
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Soma-se a este processo, a devastação de florestas, erosões de solos, 

contaminação de mares, lagoas, rios, águas, poluição do ar e a extinção de 

espécies raras estão cada vez mais aceleradas. Conclui-se que a permanência do 

padrão capitalista dependerá, tanto da manutenção das injustiças aliadas às 

desigualdades sociais quanto da sobre-exploração dos recursos ambientais.  

Tal padrão de produção e consumo, historicamente construído com 

base numa relação de dominação por seres humanos e dos seres sobre si 

mesmos, tem como premissas claras: a desigualdade, a injustiça e a utilização 

ilimitada dos recursos naturais. Trata-se de um padrão capitalista em que a 

racionalidade do mercado prevalece sobre as demais e em que a obsolescência 

planejada de bens industrializados é uma das estratégias do processo de 

produção e consumo (QUINTAS, 2009). Forma que não respeita os diferentes 

tempos, seja o da natureza, seja dos povos em sua diversidade cultural. 

Constitui-se num estilo de vida restrito a poucos decorrente de uma sociedade 

estrutura com raras ou nenhuma perspectiva de sustentabilidade, mas por 

outro lado, se avaliada segundo valores éticos, tal ordem social não atende às 

necessidades fundamentais da maioria da população nem muito menos 

assegura sua sobrevivência no futuro.    

Assim, concebemos que o estado do ambiente no mundo aponta que a 

crise ambiental evidencia uma crise maior e mais profunda como assegura 

Quintas (2009, p. 37): 

O problema está na ordem social vigente, que para garantir um 
determinado estilo de vida para uns poucos, tem necessariamente que 
destruir aceleradamente a base material de sustentação da população 
e condenar a maioria à pobreza, quando não à indigência. Em outras 
palavras, é a sociedade que está em crise. Os danos e riscos ambientais 
decorrem de uma determinada ordem social, que se constituiu, 
historicamente, e se mantém por meio de relações de dominação seja 
da natureza por seres humanos, seja de humanos por outros 

humanos.   
      

Visão preponderante de vários setores da economia mundial e da 

maioria de governos dos Estados nacionais alude que não há relação de causa e 

efeito entre a crise ambiental e a maneira de como está estruturada a sociedade. 



44 

 

O problema não estaria na “insustentabilidade” desta sociedade, mas no seu 

aperfeiçoamento, que deve ser obtido tornando o atual padrão de produção e 

consumo sustentáveis. Simples medida seria adotar tecnologias e práticas 

ambientalmente saudáveis para se atingir a ecoeficiência e a produtividade dos 

recursos. Logo, se aposta no que Sachs denomina de “otimismo 

epistemológico”, da qual crêem que soluções técnicas sempre podem ser 

concebidas para garantir a continuidade do progresso material das sociedades 

humanas (2002). Neste contexto da denominada crise ambiental que emergem 

as Conferências Ambientais internacionais numa tentativa dos países membros 

da Organização das Nações Unidas (ONU) negociarem uma agenda comum de 

compromissos para enfrentarem os denominados problemas ambientais 

globais.   

Conseqüentemente, é neste processo que surge a proposta do 

“desenvolvimento sustentável”, cuja finalidade seria de procurar compatibilizar 

desenvolvimento econômico com proteção ambiental, compreendido pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente como “aquele que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). 

Sendo assim, o momento conjuntural não abriu espaço para outras propostas 

estruturadas fora do marco capitalista, onde soluções vagas e imprecisas foram 

validadas institucionalmente, diplomaticamente, ideológica e socialmente por 

parte de organismos internacionais, governos e entidades empresariais na 

lógica do ambientalismo verde (LAYRARGUES, 1996; TERCEIRO, s/d; COSTA, 

2011b). Ao caracterizarmos tal movimento dentro da lógica do capital, podemos 

levar em conta que:  

Para um sistema cuja existência se funda na dominação (da natureza, 
de pobres por ricos, da maioria pela minoria), no desrespeito à 
diferença, na concentração de poder, na acumulação de riquezas por 
poucos e na ascendência do mercado sobre o Estado e a sociedade 
civil, pensar a possibilidade de construção de outra ordem social com 
tais características, mesmo que se mantenha leal ao modo de 
produção capitalista, seria a negação do credo neoliberal e, portanto, 
do pensamento único (QUINTAS, 2009, p. 40).            
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A partir deste debate, concluí-se que a crise ambiental pode ser vista 

sob duas formas antagônicas:  

a) Uma primeira que assume que é possível reverter a atual situação de 

“crise” adotando-se o “desenvolvimento sustentável” como princípio do 

processo de desenvolvimento. Ou seja, por meio de ajustes nos processos de 

funcionamento da sociedade se compatibiliza o desenvolvimento com proteção 

ambiental, sem alterarmos radicalmente sua estrutura;  

b) A segunda tendência, de viés transformador que assume as raízes da 

crise ambiental no padrão civilizatório europeu, portador da idéia de progresso 

imposto pelo ideário colonizador como sinalizou Porto-Gonçalves (2002, p. 27): 

[...] é a partir do Renascimento, com seu antropocentrismo, que o 
homem se torna todo-poderoso e passa a se lançar no projeto de 
dominação da natureza. Para dominar, manipular, submeter, chega-se 
mesmo a falar em torturar, como fez Francis Bacon. Expulso o sagrado 
da natureza, esta passa a ser vista como objeto, como recurso. O 
homem descola-se da natureza e, de  fora,  passa  a  dominá-la.[...].Um  
homem desnaturalizado  e  uma  natureza  desumanizada,  eis  o  
ponto  de  partida  do pensamento/sentimento/ação do mundo 
moderno [...]..   
 

Transposta para o plano econômico, tal ideário vem associado à noção 

de que a sociedade pode crescer elevando sua riqueza material com finalidades 

em si mesmas, como também causalidades diretas. A esta concepção implica no 

avanço constante do conhecimento científico e que existe um modelo de 

sociedade civilizada a ser concretizada seguindo o modelo civilizatório 

europeu. Neste escopo, Loureiro afirma que:  

O desenvolvimento seria visto de forma liberal, como: - sinônimo de 
crescimento econômico e produção de mercadorias, e a felicidade e o 
bem-estar estariam associados ao consumo de massa. – série sucessiva 
de etapas e serem cumpridas, passando de sociedades tradicionais 
para modernas e industriais. – desenvolvimento capitalista, enquanto 
única opção existente (2012, p. 59).     

 

Também tal padrão de desenvolvimento pode ser traduzido desta 

forma:  

a ideia de desenvolvimento sintetiza melhor que qualquer outra o 
projeto civilizatório que, tanto pela via liberal e capitalista, como pela 
via social-democrata e socialista , a Europa Ocidental acreditou poder  
universalizar-se.  Desenvolvimento é o nomesíntese da ideia de 
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dominação da natureza. Afinal, ser desenvolvido é ser urbano, é ser 
industrializado, enfim, é ser tudo aquilo que nos afaste da natureza e 
que nos coloque diante de constructos humanos, como a cidade, como 
a indústria. Assim, a crítica à ideia de desenvolvimento exigia que se 
imaginasse outras perspectivas que não as liberais ou socialistas ou, 
pelo menos, que essas se libertassem do desenvolvimentismo que as 
atravessava (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 62). 

 

Podemos ainda considerar a partir do viés transformador, uma terceira 

perspectiva que leva em conta o processo da modernidade, como possibilidade 

de “negação da dominação e exclusão” do sistema-mundo europeu na América 

Latina. O que seria “então, um projeto de libertação da periferia negada desde a 

origem da modernidade” (DUSSEL, 2000, p. 65). Essa compreensão pode ser 

assim caracterizada: 

Desta maneira a modernidade enfrenta a impossibilidade de subsumir 
as populações, as economias, as nações, as culturas que atacou 
agressivamente desde a sua origem, que exclui de seu horizonte e que 
confina na miséria. É todo o tema da exclusão da alteridade da 
América Latina, da África e da Ásia, e de sua indomável vontade de 
sobrevivência (como reprodução e desenvolvimento da vida) 
(DUSSEL, 2000, p. 67).     

 

Dussel (1980) já em sua clássica obra Filosofia da Libertação na América 

Latina, apontava que é a partir do mundo, desde um mundo histórico, político, 

erótico ou simbolicamente determinado, que compreendemos a natureza e 

interpretamos os entes naturais. Se há uma história do mundo, há também a 

história da natureza. Ou seja, os gregos compreenderam a fysis como eterna, 

divina, nascente; os medievais compreenderam a natureza como criada (natura 

naturata), finita, sem princípio de corrupção; o moderno europeu compreendeu 

a nature ou Natur como sendo a matéria observável matematicamente (desde 

Galileu) ou explorável economicamente (desde a revolução industrial). Para o 

filósofo argentino, a natureza é politicamente interpretada e visualizada desde o 

centro ou a periferia, desde as diversas classes sociais, desde os sistemas 

políticos, principalmente, como matéria de um modo de produção (capitalista) 

numa formação social determinada (DUSSEL, 1980).  

Para Dussel, o sistema-mundo moderno não superou a contradição 

capital-trabalho, sendo que sua Ética da Libertação busca refletir filosoficamente 
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a partir deste horizonte planetário, o duplo limite ao qual está configurada a 

crise do processo civilizatório: a destruição ecológica da vida no planeta e a 

extinção da vida humana pela miséria o qual sobrevive grande parte da 

humanidade (2000).   

Compreendemos que esse foi em síntese, o entendimento do projeto 

político que dominou o conceito de desenvolvimento, cujo modelo foi pautado 

como único de organização e de riqueza material. A atividade econômica foi 

assim, naturalizada e o crescimento é aceito como inevitável e como condição 

de aprimoramento do modo de produção capitalista. Da mesma forma que 

indicamos que o conceito de progresso é identificado como um dos motores da 

burguesia em crescimento, que buscava afirmar sua posição hegemônica do seu 

projeto societário frente a um modelo de organização arcaico que necessitava 

ser superado para consolidar o mercado e a propriedade privada (LOUREIRO, 

2012).  

Sendo assim, a partir deste contexto que surge a exploração do homem 

aliada à desigualdade e as injustiças sociais, onde a crise ambiental é apenas 

uma faceta invisível de uma crise com dimensões ainda mais vastas, a de uma 

concepção de civilização. Concepção que ao separar o ser humano da natureza 

fez da mesma, outro ser dominado (PORTO-GONÇALVES, 2002). Na 

compreensão de Quintas (2009, p. 42):  

Não há como se construir uma ordem social sustentável, que seja justa 
e ambientalmente segura, sem o rompimento com a matriz de 
racionalidades que produziu a crise. Portanto, uma proposta que é 
inconciliável com a concepção de Desenvolvimento Sustentável e está 
além do paradigma do caminho do meio. Para esta perspectiva há que 
se reinventar o mundo para torná-lo sustentável.  
 
 

Sob o mesmo ponto de vista, Porto-Gonçalves (2006, p. 458) assevera 

que: 

tudo nos concita a buscar outra relação da sociedade com a natureza, 
onde a injustiça social e a sustentabilidade ecológica se façam por 
meio da liberdade, onde todos tenham direitos iguais para afirmarem 
sua diferença. Que a diversidade biológica e a cultural na igualdade e 
na diferença, sejam vistas como os maiores patrimônios da 
humanidade.    
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Portanto, buscar uma sociedade justa, democrática e sustentável 

construída sob a pluralidade social e cultural torna-se uma construção, 

sobretudo, política! Pois não podemos perder de vista que reformas sociais ou a 

sua transformação no plano prático são processos. Postulamos que frente ao 

viés transformador, tais práticas são necessárias, mas não são suficientes, uma 

vez que, a distinção destas práticas, se dará na finalidade das nossas atuações e 

intervenções nesta sociedade. Finalidades maiores ancoradas numa justiça 

ambiental que seja uma prerrogativa desta construção eminentemente política e 

transformadora.     

Postulamos que a adjetivação em voga citada, denominada 

“transformadora” (LOUREIRO, 2004; 2006a), implica na condição de uma 

formulação colocada no campo libertário5 da Educação ambiental. Formulação 

à qual se inscrevem os vários exames dados ao termo transformador (libertário, 

crítico, popular, emancipatório). Tais formulações têm o privilégio de estimular 

o diálogo fecundo, ora visto por embates teóricos entre pesquisadores ao 

promover o questionamento às demais abordagens comportamentalistas, 

reducionistas e dualistas na compreensão da relação sociedade-natureza. No 

campo em que a Educação Ambiental Transformadora existe, há objetivos 

comuns como também características conceituais, além de enfatizar temáticas 

relevantes em seu bojo que não devem ser esquecidas. Seja no conceito de 

sujeito, seja na gestão participativa e popular, seja na dimensão pragmática da 

                                                           

5 Para o conceito de “libertação” que usamos, tomamos como horizonte teórico a categoria do 
filósofo Enrique Dussel em sua obra Método para uma Filosofia da Libertação (1986). Para Dussel, a 
libertação se apresenta com dois propósitos que se fundem em um único: Libertar filosófico-
politicamente. Ou seja, quer libertar a filosofia da hegemonia eurocêntrica que se perpetua em 
nosso meio, mesmo com a incompatibilidade de não verificarmos sua validação na sociedade, 
por termos valores, crenças, culturas... distintos àquelas em que foram elaboradas, fazendo 
assim que filosofia seja sinônimo de viagem, abstração, fuga da realidade, etc... E quer libertar-
nos politicamente, mostrando-nos alguns mecanismos de dominação e exploração que 
normalmente nos passam desapercebidos no cotidiano e são tão eficazes em seus propósitos, 
em todas as dimensões de nossa vida. A libertação filosófica e a libertação política se completam 
e são inseparáveis, contemplam todas as dimensões de nossa vida pessoal e social, sendo assim, 
possibilitam-nos instrumentos teórico-práxicos para libertação integral, não só como pessoas, 
mas como sociedade, impelindo-nos a uma nova ordem. 
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educação e seu mito transformador da sociedade. Partimos da premissa que a 

EA é uma perspectiva que se instaura e se dinamiza na própria educação, 

formada através de relações estabelecidas entre as várias tendências 

educacionais e do próprio ambientalismo. E que tem no debate sobre o 

“ambiente” e a “natureza”, destacadas dimensões relegadas para uma 

compreensão da vida e da natureza a partir das contradições do projeto 

societário capitalista. 

Já assinalamos na introdução desta pesquisa que a questão ambiental é 

complexa, inter e transdisciplinar. Não obstante nada pode ser definido em si, 

mas em relação em contextos. Para o método da EA Transformadora, é a 

tradição dialética que melhor busca o entrelaçamento do ambiente e que se 

propõe a refletir e agir em processos integrados e conexos. Desta forma, a 

dialética materialista é o exercício totalizador que permite apreendermos a 

síntese das múltiplas determinações que comportam a unidade. A maneira de 

pensarmos dialogicamente considera que qualquer parte pode estar em 

contradição ou ser complementar. Ela permite entendermos a unidade na 

diversidade, a superação do contraditório pela síntese que estabelece outras 

contradições num movimento contínuo de transformação.     

Enquanto princípio metodológico, a dialética não significa um exame 

de tudo num único processo, visto que a realidade não é algo estanque (se 

constituindo num princípio totalitário a crença de que o todo é igual, estático e 

absoluto). Constitui compreendermos que o singular alcança sentido em suas 

relações em que o todo é mais que a simples somatória de singularidades, num 

movimento de mútua constituição. Sendo assim, a dialética é um método que 

torna possível o diálogo crítico com outras abordagens no campo ambiental que 

se acumulam de pressupostos comuns na elaboração de suas compreensões de 

mundo. Citamos a teoria da complexidade, que utiliza no método dialético e 

para duas grandes formulações que estão inseridas no campo holístico, não 

dialético (teoria dos sistemas e cibernética) e para a hermenêutica. Através do 
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debate é possível ampliarmos novas perspectivas conceituais e metodológicas 

sem cairmos em reducionismos comuns próprios do campo.    

Contudo, podemos assinalar algumas premissas que garantem a 

unidade conceitual no campo da EA transformadora tendo em conta o método 

dialético (LOUREIRO, 2004, p.72): 

 a realidade é a síntese entre sujeito e objeto e não algo externo 
cuja dinâmica é independente de nossa inserção nesta; 

 a verdade se explicita na aplicação prática da teoria e na 
capacidade de atuarmos reflexivamente em sociedade; 

 a transformação das condições materiais é a norma para a 
transformação subjetiva – uma sem a outra significa mudanças 
pontuais e não revoluções substantivas; 

 o sentido da construção do conhecimento e da atuação no 
mundo é propiciar a emancipação humana e a superação das formas 
de dissociação sociedade/natureza.  

 

A adjetivação transformadora assevera que o fim da EA é revolucionar 

os sujeitos em suas subjetividades e práticas nas estruturas existentes. Sinaliza 

atuar de maneira crítica na superação das relações sociais vigentes, 

comportando uma ética ecológica que visa efetivar um patamar societário que 

seja a expressão da cisão com os padrões excludentes que caracterizam o modo 

de (re) produção do capital. Privilegiar somente um dos aspectos que 

comportam a espécie humana (seja ético, político, comportamental, sensível, 

econômico), buscando cindir o social do ecológico é reduzir a uma visão pouco 

complexa (LOUREIRO, 2004). Frente ao desafio de articular o específico e o 

complexo na EA, Loureiro (2004, p. 73) assinala que:  

para fins de delimitação da ação e estratégias no planejamento, 
fazemos recortes e escolhas. Isso é correto e necessário para não se 
gerar o imobilismo diante do desafio posto, mas o que não se pode 
fazer é pensar no recorte em si, desconsiderando o contexto, as opções 
feitas, as condicionantes e o que se pretende alcançar com a prática 
cotidiana. Desarticular a atuação na realidade local do contexto 
societário e natural global favorece a fragmentação do conhecimento e 
o resultado pragmático visto como um fim, com desdobramentos na 
“esfera pública” muitas vezes contrários ao que se pretendia. Este é o 
problema de uma vinculação não-dialética entre economia, política e 

ética. Agir e pensar em um locus pressupõe agir e pensar no todo. 
   

Podemos “educar” para novos padrões de consumo, desde que, se 

vinculamos a um novo modo de produção, oposto ao pretendido pelo capital. 
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Assim, na EA devemos ter clareza que uma atuação crítica sugere que 

busquemos conhecer a totalidade das relações pela qual se determina nossos 

padrões societários. Se educar é uma ação, uma necessidade vital de nossa 

existência, devemos assim ter uma compreensão do seu sentido e finalidade. 

Mediação que perpassa por processos sociais traduzidos numa dimensão 

pessoal, reflexiva, objetiva e dialética na realidade. Ou seja, entendida através 

de múltiplas mediações sociais e ecológicas manifestadas nas esferas 

individuais e coletivas. “A educação se concretiza pela ação em pensamento e 

prática, pela práxis, em interação com o outro no mundo. Trata-se de uma 

dinâmica que envolve a produção e reprodução das relações sociais, reflexão e 

posicionamento ético na significação política” (LOUREIRO, 2004, p. 77).      

Fundamentalmente é entender a educação em sua finalidade para 

avançarmos pela crítica consciente nas estruturas vigentes, pois falar em 

educação pode se tornar uma fala vazia de sentido prático se permanecer 

desconexa de uma compreensão das condições efetivas ao processo educativo 

na sociedade capitalista. A EA Transformadora procura a realização de nossa 

espécie em sociedade enquanto forma de nos organizarmos coletivamente e não 

por um descolamento do movimento social. Desse modo,  

 
todo e parte, dialeticamente são um movimento dinâmico, 
contraditório e complementar, mutuamente constituídos. Do 
contrário, ou recai-se no holismo generalista, no reio das formas e 
idéias sem a concretude da vida, no inespecífico, no globalismo 
desconexo da localidade (quando o todo “domina as partes”); ou na 
fragmentação, no isolamento de partes, na coisa em si sem fluxos e 
processos (quando a parte “domina” ou ignora o todo) (LOUREIRO, 
2004, p. 78).    

  

Em síntese, precisamos superar as formas de expropriação que incitam 

a dicotomia sociedade-natureza. Por conseqüência, a EA não se refere somente 

as relações ecológicas ou biológicas como se as sociais negassem ambas, embora 

todas as relações que nos situam no planeta ocorrem em e na sociedade. Educar 

ambientalmente pode ser visto pela unicidade dos processos que 

problematizam os atributos da vida, repensando valores e comportamentos, 
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com os que atuam na dinâmica social, política, econômica, cultural, quer 

orientando horizontes sustentáveis de modo a estabelecer padrões societários 

mais igualitários.    

 

2.2 A Abordagem Dialética materialista histórica e sua concepção 

 

Uma abordagem da história do pensamento vai indicar 

fundamentalmente duas grandes linhas de construção filosófica (VIEIRA 

PINTO, 1979) ou duas concepções acerca do desenvolvimento humano que 

consideramos fundamentais para a compreensão epistêmica que orienta esta 

investigação.   

A primeira perspectiva, denominada metafísica “reúne visões 

metafísicas de todas as matizes”, partindo de uma compreensão organicista da 

realidade social, assim como do pensamento.  Para Vieira Pinto, o pensamento 

constitui um reino original irredutível por essência ao da realidade material 

circundante. Neste caso as ideias têm existência absoluta, que pertençam à 

própria constituição do espírito, isto é, sejam inatas, quer lhe venham pelo 

menos algumas, de fora, mas por um mecanismo que as institui em essências 

inteligíveis cujas leis imanentes seriam as verdadeiras leis da realidade (VIEIRA 

PINTO, 1979).  

Para Gadotti (1983, p. 16):  

A questão que deu origem à dialética é a explicação do movimento, da 
transformação das coisas. Na visão metafísica do mundo, à qual a 
dialética se opõe, o universo se apresenta como um aglomerado de 
coisas ou entidades distintas, embora relacionadas entre si, detentoras 
cada qual de uma individualidade própria e exclusiva que independe 
das demais coisas ou entidades. A dialética considera todas as coisas 
em movimento, relacionadas uma com as outras.   

 

Esta posição metafísica orienta os métodos de investigação de forma 

linear, a-histórica, lógica e harmônica. Essa representação não atinge as leis de 

organização, desenvolvimento e transformação dos fatos sociais. Assim, esta 

perspectiva mais geral de investigação das ciências sociais se apresenta como 

pressuposto de que os fenômenos sociais se regem por leis do “tipo natural” 
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sendo passíveis de observação neutra e objetiva. A cisão de fatos e valores, 

ideologia e ciência, sujeito e objeto não é somente possível, mas necessária à 

objetividade para esse enfoque. Logo, essa visão concretiza-se na pesquisa por 

uma metodologia que reduz o objeto de estudo a unidades, individualidades, 

fatores isolados e autônomos. Trata-se de uma concepção de mundo que 

visualiza os fenômenos, formas e categorias como eternamente isolados uns dos 

outros, como eternamente imutáveis. 

Konder (1981, p. 9) assevera que:  

A concepção metafísica prevaleceu, ao longo da história porque 
correspondia, nas sociedades divididas em classes, aos interesses das 
classes dominantes, sempre preocupadas em organizar 
duradouramente o que já está funcionando, sempre interessadas em 
amarrar bem tanto os valores e conceitos, como as instituições 
existentes, para impedir que os homens cedam à tentação de querer 
mudar o regime social vigente 

 

A segunda perspectiva, chamada materialista histórica, se fundamenta na 

concepção de que o pensamento e as ideias são “reflexos” mediados por várias 

relações que não se constituem como algo direto, nem mecânico das realidades 

e processos que se passam no mundo exterior. Por conseguinte, não dependem 

do pensamento, tendo suas leis específicas de maneira que somente a reflexão 

racional pode chegar a determinações existentes entre as próprias coisas dando-

lhes expressão abstrata, universalizada, que corresponde ao que chamamos de 

“ideias e preposições” (VIEIRA PINTO, 1979).  

Para Frigotto (1989. p. 75),  

a dialética, situa-se, no plano da realidade, no plano histórico, sob a 
forma da trama de relações contraditórias, conflitantes, de leis de 
construção, desenvolvimento e transformação dos fatos. O desafio do 
pensamento humano – cujo campo próprio de mover-se é o plano 
abstrato, teórico – é trazer para o plano do conhecimento essa dialética 
do real. É sobretudo na Ideologia Alemã que Marx estrutura a 
concepção básica do materialismo histórico e de sua dialética 
materialista. 

 

Assim a concepção materialista está fundamentada no imperativo da 

maneira humana de produzir socialmente a existência, pois o primeiro 

pressuposto de toda história humana é naturalmente a existência de indivíduos 
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humanos. O primeiro fato a constatar é a organização corporal destes 

indivíduos e sua relação dada com o resto da natureza, pois podemos distinguir 

os homens dos animais pela consciência, pela religião ou por tudo o que se 

queira. Mas eles próprios começam a se diferenciar dos animais tão logo 

começam a produzir seus meios de vida (MARX E ENGELS, 1977). 

As duas concepções apontadas (metafísica e materialista histórica) 

orientam a formas metodológicas conflitantes e antagônicas de aprendermos a 

realidade. Visto que, enquanto a visão metafísica se fixa no fenômeno, na 

sistematização das representações (ideologias), a visão materialista histórica, se 

fixa na essência, no mundo real, no conceito, na consciência real, na teoria e na 

ciência (KOSIK, 1978). Ou seja, a metafísica está fundada na linearidade, na 

harmonia, na a-historicidade, e a materialista histórica, sob as categorias 

totalidade, contradição, práxis, trabalho. 

        

2.2.1 A Dialética materialista histórica enquanto Método de análise 

 

O método na perspectiva dialética materialista não se constitui uma 

ferramenta que isenta os fenômenos sociais de forma semelhante à visão 

metafísica que supõe a garantia de cientificidade, objetividade e neutralidade. 

Na perspectiva materialista histórica, o método está ligado a uma concepção de 

mundo e realidade, constituindo uma forma de mediação no processo de 

apreensão, revelação, exposição, estruturação, desenvolvimento e 

transformação dos fenômenos. Para isso, também é preciso responder qual 

concepção que temos da realidade social, à qual somente uma filosofia da 

práxis se apresenta como uma atitude crítica na superação do modo de pensar 

precedente. Isto é, do pensamento concreto existente (ou mundo cultural), 

sendo, portanto, uma crítica do „senso comum‟ (GRAMSCI, 1978).  

Cindir com a maneira de pensar da ideologia dominante é condição 

necessária para instaurar um método dialético de pesquisa. Trata-se de dar 

relevância ao inventário crítico das diferentes e conflitantes visões da realidade 
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gestadas no mundo cultural, nas concepções religiosas, nos opostos sensos 

comuns e de modo mais singular, na concepção positivista de ciência. Portanto, 

pela própria concepção de mundo pertencemos sempre a um determinado 

grupo, precisamente onde todos os elementos sociais que partilham de um 

mesmo pensar. O problema é o seguinte: O início da elaboração crítica é a 

consciência daquilo que somos realmente (GRAMSCI, 1978)?  

O entendimento do método ligado à concepção da realidade inicia sua 

explicitação mediante uma pergunta: como se produz concretamente um 

determinado fenômeno social? Marx não se ocupa, senão em poucas passagens, 

em explicar seu método, pois quando o fez foi através de seus críticos, onde cita 

um trecho do escritor russo, Kaufman que comenta seu método no posfácio à 2 

edição de O Capital:  

Para Marx, só importa uma coisa: descobrir a lei dos fenômenos de 
cuja investigação ele se ocupa. E para ele é importante não só a lei que 
os rege, à medida que eles têm forma definida e estão numa relação 
que pode ser observada em determinado período de tempo. Para ele, 
o mais importante é a lei de sua modificação, de seu desenvolvimento, 
isto é, a transição de uma forma para outra, de uma ordem de relações 
para outra. Uma vez descoberta essa lei, ele examina detalhadamente 
as conseqüências por meio das quais ela se manifesta na vida social. 
(...) Por isso, Marx só se preocupa com uma coisa: provar, mediante 
escrupulosa pesquisa científica, a necessidade de determinados 
ordenamentos das relações sociais e, tanto quanto possível, constatar 
de modo irrepreensível os fatos que lhes servem de pontos de partida 
e de apoio. Por isso, é inteiramente suficiente que ele prove, com a 
necessidade da ordem atual, ao mesmo tempo a necessidade de outra 
ordem, na qual a primeira inevitavelmente tem que se transformar, 
quer os homens acreditem nisso, quer não, quer eles estejam 
conscientes disso, quer não. (...) Mas, dir-se-á, as leis da vida 
econômica são sempre as mesmas, sejam elas aplicadas no presente ou 
no passado (...). É exatamente isso o que Marx nega. Segundo ele, 
essas leis abstratas não existem. (...) Segundo sua opinião, pelo 
contrário, cada período histórico possui suas próprias leis. Assim que 
a vida já esgotou determinado período do desenvolvimento, tendo 
passado de determinado estágio a outro, começa a ser dirigida por 
outras leis (MARX, 1983, p. 19-20).  

 

Nesta passagem, Marx explicita que a dialética materialista é ao mesmo 

tempo uma postura, um método de investigação e uma práxis, um movimento de 

superação e de transformação. Há um tríplice movimento: de crítica, de 
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construção do conhecimento “novo”, da nova síntese no plano do conhecimento 

e da ação (FRIGOTTO, 1989). 

Um primeiro ponto a ser caracterizado neste entendimento de método é 

que a dialética é um atributo da realidade e não do pensamento, pois trata da 

coisa em si, sendo que a coisa em si não se manifesta imediatamente ao homem. 

Para chegar à sua compreensão é preciso fazer não só um esforço, mas também 

um detour. Por este motivo o pensamento dialético distingue a representação do 

conceito da coisa (KOSIK, 1978).  

Segundo Frigotto (1989, p. 79-80):  

Esse detour implica ter como ponto de partida os fatos empíricos que 
nos são dados da realidade. Implica, em segundo lugar, superar as 
impressões primeiras, as representações fenomênicas destes fatos 
empíricos e ascender ao seu âmago, às suas leis fundamentais. O 
ponto de chegada será não mais as representações primeiras do 
empírico ponto de partida, mas o concreto pensado. Essa trajetória 
demanda do homem, enquanto ser cognoscente, um esforço e um 

trabalho de apropriação, organização e exposição dos fatos.        
 

Da mesma maneira para Kosik (1978, p. 43): “o conhecimento da 

realidade histórica é um processo de apropriação teórica – isto é, de crítica, 

interpretação e avaliação dos fatos – processo em que a atividade do homem, do 

cientista é condição necessária ao conhecimento objetivo dos fatos”. Torna-se 

fundamental não confundirmos o movimento da realidade com suas 

contradições, conflitos e antagonismos, com o movimento do pensamento no 

esforço de apreender esse movimento da forma mais completa possível, pois: 

O método da ascensão do abstrato ao concreto e o método do 
pensamento; em outras palavras, é um movimento que atua nos 
conceitos, no elemento da abstração. A ascensão do abstrato ao 
concreto não é uma passagem de um plano (sensível) para outro 
plano (racional); é um movimento no pensamento, e do pensamento. 
Para que o pensamento possa progredir do abstrato ao concreto, tem 
aí que mover-se no seu próprio elemento, isto é, no plano abstrato, 
que é a negação da imediaticidade, da evidência e da concreticidade 
sensível. A ascensão do abstrato ao concreto é um movimento para o 
qual todo início é abstrato e cuja dialética consiste na superação desta 
abstratividade. O progresso da abstratividade à concreticidade e, por 
conseguinte, em geral movimento da parte para o todo e do todo para 
a parte; do fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno; 
da totalidade para a contradição e da contradição para a totalidade; 
do objeto para o sujeito e do sujeito para o objeto (KOSIK, 1978, p. 30).  
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Não é por acaso, que Marx faz a distinção entre método de investigação e 

método de exposição. Na investigação que o pesquisador tem de recolher a 

“matéria” em suas várias dimensões; apreender o singular, o específico, parte 

dos liames imediatos com a totalidade; suas contradições, as leis fundamentais 

que estruturam o fenômeno estudado. Já na exposição busca ordenar de 

maneira lógica e coerente a apreensão que se fez da realidade estudada, tal 

como aponta Marx (1983, p. 20): 

É, sem dúvida, necessário distinguir o método de exposição 
formalmente, do método de pesquisa. A pesquisa tem de captar 
detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de evolução 
e rastrear sua conexão íntima. Só depois de concluído esse trabalho é 
que se pode expor adequadamente o movimento real. Caso se consiga 
isso, e espelhada idealmente agora a vida da matéria, talvez possa 
parecer que se esteja tratando de uma construção a priori. Por sua 
fundamentação, meu método dialético não só difere do hegeliano, 
mas é também a sua antítese direta. Para Hegel, o processo de 
pensamento, que ele, sob o nome de idéia, transforma num sujeito 
autônomo, é o demiurgo do real, real que constitui apenas a sua 
manifestação externa. Para mim, pelo contrário, o ideal não é nada 
mais que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem.     

 
Frigotto (1989, p. 80-81), aponta um aspecto problemático na adoção do 

viés materialista nas pesquisas:  

Uma dificuldade concreta que percebo nos trabalhos de pesquisa que 
se esforçam por assumir uma perspectiva dialética é, primeiramente, a 
apreensão do caráter histórico do objeto de conhecimento. Isso faz 
com que as categorias totalidade, contradição, mediação sejam 
tomadas abstratamente e, enquanto tal, apenas especulativamente. 
Com isso confundi-se a necessária relação parte-todo e todo-parte com 
a idéia de um método capaz de exaurir todos os infinitos aspectos de 
uma determinada realidade, captar todas as contradições e todas as 
imediações. Ignora-se, assim, o caráter relativo, parcial, provisório, de 
todo o conhecimento histórico, e que o conhecimento científico não 
busca todas as determinações, as leis que estruturam um determinado 
fenômeno social, senão que busca as suas determinações e leis 
fundamentais. A distinção entre o fundamental e o secundário, o 
necessário e o fortuito é princípio epistemológico sem o qual não é 
possível construir o conhecimento científico. Pode se perceber como 
decorrência desta confusão, que muitos trabalhos de pesquisa na área 
de educação, principalmente dissertação e teses, no esforço de 
superação do empiricismo e positivismo, se esmeram em expor um 
quadro referencial de análise. Ora, quando este quadro de análise é 
feito tomando-se as categorias abstratamente, o resultado de análise é 
uma relação externa com essas categorias ou elas funcionam como 
camisas-de-força dentro da qual os fatos reais têm de se enquadrar. 
Para que o processo de conhecimento seja dialético, a teoria, que 
fornece as categorias de análise, necessita, no processo de 
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investigação, ser revisitada, e as categorias reconstituídas. Ou por 
acaso a “totalidade”, as contradições e as mediações são sempre as 
mesmas? Que historicidade é essa? 

 

2.2.3 A Dialética materialista histórica e sua dimensão na Práxis  

 

No processo dialético do conhecimento, o que interessa não é a crítica 

pela crítica, mas a crítica e o conhecimento para uma prática que altere e 

transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no plano histórico-

social (FRIGOTTO, 2004). Do mesmo modo, a teoria materialista histórica 

sustenta que o conhecimento se dá na e pela práxis. Pois ela expressa a unidade 

indissolúvel de duas dimensões distintas e diversas no processo de 

conhecimento: teoria e ação, mas numa reflexão em função da ação para 

transformar (FRIGOTTO, 1989). A prática, ação como critério de avaliar a 

objetividade do conhecimento é levantada de maneira clara no escopo marxista.  

Igualmente, a prática amplia os horizontes teóricos, mas não só aporta 

critérios de validade, também (re) fundamenta sob novos aspectos sobre o “que 

fazer”. Ou seja, há diferenças específicas entre teoria e prática. Elas não são 

idênticas, pois nem sempre a segunda torna-se teórica; tampouco a primazia da 

prática dissolve a teoria. Muitas vezes a teoria adianta-se à prática, e há teorias 

ainda não elaboradas como práticas. Significa que a prática não obedece 

imediatamente às exigências da teoria, mas sim as suas contradições, e que 

somente em última instância, depois de um desenvolvimento histórico, a teoria 

responde à prática, e é fonte desta (PALÁZON MAYORAL, 2007). Levando em 

conta tais diferenças, a práxis é, definitivamente, teórico-prática. Ela aponta 

dois lados de uma moeda que se separam por abstração. Marx opõe-se ao 

idealismo que a isola da teoria, ou atividade alinhada pela consciência: 

A práxis age como fundamento porque somente se conhece o mundo 
por meio de sua atividade transformadora, pois a dinâmica do 
pensamento funda-se na esfera humana. Pois a práxis exclui o 
materialismo ingênuo segundo o qual sujeito e objeto encontram-se 
em relação de exterioridade, e o idealismo que ignora os 
condicionamentos sociais da ação e reação para centrar-se no sujeito 
como ser isolado, autônomo e não-social (PALÁZON MAYORAL, 
2007, p. 7-8). 
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Consideramos que o marxismo seja tomado como “uma filosofia para a 

mudança” (PALÁZON MAYORAL, 2007), porque tem que se libertar de 

abstrações que nada explicam a vida e suas vivências que têm ocorrido ou 

podem ocorrer, pois cada fenômeno histórico possui um caráter singular, 

irrepetível. Para Sánchez Vázquez (2008) sua perspectiva de práxis aparece 

como categoria central do marxismo, uma vez que, o mesmo é antes de tudo e 

originariamente uma filosofia da práxis. Não somente porque oferece a reflexão 

filosófica um novo objeto, mas especialmente „quando se trata de transformar o 

mundo‟ forma parte como teoria do processo de transformação do real, onde tal 

processo é interminável. Nesse sentido, o marxismo é uma nova práxis da 

filosofia e uma filosofia da práxis. Práxis crítica da realidade (e se faz 

autocrítica), porque não existem privilegiados juízes do conhecimento, visto 

que a crítica trabalha em conjunção com valores e consciência de classe. Para o 

marxismo, o conceito de práxis é uma atividade prática que faz e refaz as coisas. 

Assim, o dado na práxis é um ato teleológico (com uma finalidade), onde o 

sujeito modifica suas ações para alcançar um fim entre o subjetivo e o teórico.  

Ou seja,  

Nas primeiras Teses sobre Feuerbach são as que perfilam sua noção 
emancipadora da práxis (Marx a aplica globalmente à produção, às 
artes, que satisfazem a expressão e o desejo de comunicar-se, e às 
revoluções). Sob a perspectiva marxiana, o mundo não muda somente 
pela prática: requer uma crítica teórica (que inclui fins e táticas) 
tampouco a teoria pura consegue fazê-lo. É indispensável a íntima 
conjugação de ambos fatores. Desta forma, são os fatos os que provam 
os alcances da teoria mesma (PALÁZON MAYORAL, 2007, p.7). 

 

Observamos nas Teses II e XI sobre Feuerbach, Marx (1988) situando a 

ação refletida (a práxis) como critério de verdade:   

A questão se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não 
é teórica mas prática. É na praxis que o homem deve demonstrar a 
verdade, a saber, a efetividade e o poder, a citerioridade de seu 
pensamento. A disputa sobre a efetividade ou não-efetividade do 
pensamento-isolado da práxis é uma questão puramente escolástica 
(Tese II). Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo 
diferentemente, cabe transformá-lo (Tese XI). 
 

A centralidade da filosofia da práxis, em relação ao pensamento 

filosófico anterior, é alicerçada na preocupação fundamental de refletir, pensar 
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e analisar a realidade com o objetivo de transformá-la. Segundo Lenin, citado 

por Frigotto (1989), o critério básico do conhecimento é a prática social, pois a 

prática constitui-se no aspecto da concepção materialista do conhecimento. O 

trabalho e as relações sociais de produção se constituem na concepção 

materialista histórica em categorias fundamentais que definem o homem 

concreto e histórico. Isto é, seus modos de produzir sua existência; o 

pressuposto do conhecimento e o princípio educativo por excelência.  

 
Para a teoria materialista, o ponto de partida do conhecimento, 
enquanto esforço reflexivo de analisar criticamente a realidade a 
categoria básica do processo de conscientização, é atividade prática 
social dos sujeitos históricos concretos. A atividade prática dos 
homens concretos constitui-se em fundamento e limite do processo de 
conhecimento. A compreensão materialista histórica, ao mesmo 
tempo como concepção da realidade, como método de perquirir e 
expor o real e como práxis transformadora (...). (FRIGOTTO, 1989, p. 
82).   

 

Em Gramsci encontramos uma contribuição relevante, pois foi autor 

que levou às últimas conseqüências o sentido de práxis, enquanto “atividade 

concreta pela qual o sujeito se afirma no mundo, modificando a realidade 

objetiva e sendo modificado, não de modo espontâneo, mecânico e repetitivo, 

mas reflexivo pelo autoquestionamento, remetendo a teoria à prática” 

(LOUREIRO, 2006a, p. 130). Isso implica o vínculo entre pensamento e prática 

levando em consideração as relações com o mundo, com o outro, com a história, 

com a intersubjetividade tendo em vista a reflexão e a ação transformadora da 

realidade. Segundo Lukács (2003), a práxis é o fazer com que não só o 

pensamento se aproxime da realidade, mas a realidade se aproxime do 

pensamento, tornando uma nova realidade. Tanto Gramsci como Lukács 

forneceram contribuições à reflexão dando efetividade às esferas cultural, 

política e ideológica nos projetos societários de transformação. Ambos 

pensadores, constituíram movimentos de aprendizado e ação pelo qual saímos 

do senso comum estabelecido (consciência superficial do real), para a 

consciência crítica (conhecimento que serve à transformação) da totalidade 

social (LOUREIRO, 2007a).  
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Para Paulo Freire6 (1993, p. 67), sua compreensão de práxis “implica a 

ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. Para Freire, 

práxis implica à ação intersubjetiva entre sujeitos, sendo uma atividade relativa 

à liberdade e às escolhas conscientes, feitas pela interação dialógica e pelas 

mediações que estabelecemos com o outro, com a sociedade e o mundo. É um 

conceito central para a EA, pois, conhecer, agir e se perceber no ambiente, deixa 

de ser um ato teórico-cognitivo e torna-se processual, à qual tornam complexos 

e concretos na práxis (LOUREIRO, 2006a).  

Para a concepção de Chauí:  

A relação entre a teoria e a prática é uma relação simultânea e 
recíproca por meio da qual a teoria nega a prática enquanto prática 
imediata, isto é, nega a prática como um fato dado para revelá-lo em 
suas mediações e como práxis social, ou seja, como atividade 
socialmente produzida e produtora da existência social. A teoria nega 
a prática como comportamento e ação dados, mostrando que se trata 
de processos históricos determinados pela ação dos homens que, 
depois, passam a determinar suas ações. Revela o modo pelo qual os 
homens criam suas condições de vida e são, depois, submetidos por 
essas próprias condições. A prática, por sua vez, nega a teoria como 
um saber separado e autônomo, como puro movimento de idéias se 
produzindo uma às outras na cabeça dos teóricos. Nega a teoria como 
um saber acabado que guiaria e comandaria de fora a ação dos 
homens. E negando a teoria enquanto saber separado do real que 
pretende governar esse real, a prática faz com que a teoria se descubra 
como conhecimento das condições reais da prática existente, de sua 
alienação e de sua transformação (1980, p. 81-81). 

 

Em sua dimensão revolucionária, a práxis é uma prática que aspira 

transformar radicalmente uma sociedade detendo um caráter vindouro porque 

“trabalha” em favor de um melhor porvir humano. Uma práxis revolucionária é 

aquela que aspira uma ética social de viver bem com e para os outros em 

instituições mais justas. Supõe transformar as circunstâncias sociais e do 

próprio ser humano, onde os mesmos são condicionados por uma situação 

social injusta que se encontram. Este ser-estar em uma situação provoca reações 

mais ou menos revolucionárias ou, ao contrário, adaptadas a um statu quo 

(PALÁZON MAYORAL, 2007).  

                                                           
6
 Recordamos que Freire usa parte do conceito de práxis em Marx enfatizando aquilo que é de 

interesse à educação, uma vez que, a dimensão “práxis-trabalho” é algo pouco trabalhado pelo 
autor. 
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Podemos dizer que:  

A humanidade em seus atos e produtos vai deixando pegadas, que 
revelam a historicidade de seus pensamentos e desejos, de suas 
necessidades, de suas ambições e ideais que têm humanizado o 
entorno e vão humanizando as pessoas: a consciência não só se projeta 
em sua obra, mas também se sabe projetada além de suas próprias 
expectativas. A práxis é, pois, subjetiva e coletiva; revela 
conhecimentos teóricos e práticos (supera unilateridades). Além do 
mais, e isto é básico, o trabalho de cada ser humano entra nas relações 
de produção relativas a um âmbito sócio-histórico (PALÁZON 
MAYORAL, 2007, p. 4). 

 

Compreendemos a influência da práxis, sua possibilidade e aceitação 

como crítica radical enfocada numa realidade injusta e opressiva. Certamente, 

tal dimensão revolucionária assevera que o marxismo não seja somente uma 

ciência e filosofia, mas também, carrega uma dimensão política, visto que, sua 

proposição visa à transformação social. Fato que tem gerado na história, efeitos 

de rejeição por ainda se traduzir em meta libertadora e emancipatória no campo 

sócio-político. 

 

2.2.4 A Dialética e o Monismo materialista 

 

Em relação ao processo materialista histórico do conhecimento a 

questão do monismo metodológico merece atenção, pois a exposição do termo 

monismo metodológico materialista pode parecer à primeira vista, como posição 

fechada, dogmática e determinista (FRIGOTTO, 1989). É preciso entender no 

bojo do materialismo histórico que a tese do monismo metodológico funda-se 

na concepção de que a realidade, os fatos sociais (produzidos pelos homens em 

determinadas circunstâncias) têm suas leis históricas que os constituem assim e 

não diferentemente, e que tais leis condicionam seu desenvolvimento e 

transformação.   

Assim, tal pressuposto sustenta que a estrutura econômica, vista como 

o conjunto de relações sociais, políticas, culturais, ideológicas, educacionais que 

os homens estabelecem na produção e reprodução material de sua existência 

define o complexo social em suas diferentes dimensões. Para Kosik, 
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Essa visão pode constituir-se na base de uma coerente teoria das 
classes sociais e ser critério objetivo para a distinção entre mutações 
estruturais – que mudam o caráter da ordem social – e mutações 
derivadas, secundárias, que modificam a ordem social, sem porém 
mudar essencialmente seu caráter (KOSIK, 1978, p. 105).  

 

A perspectiva do monismo metodológico materialista (FRIGOTTO, 

1989, p. 85) postula que: 

O caráter radial do conhecimento histórico se explicita mediante 
rupturas, críticas ao status quo ante, e que por isso mesmo o embate 
teórico revela que há teorias que explicitam e revelam a realidade de 
forma mais completa (...). a ciência do social é uma ciência não-neutra. 
A ciência e o processo científico não são imunes aos embates reais que 
se dão na sociedade de classe. Nesse sentido, o conhecimento 
histórico-crítico é um instrumento de luta; que o materialismo 
histórico constitui-se na ciência do proletariado, classe social 
empenhada com a superação da sociedade de classes e instauração da 
sociedade socialista; que as concepções do “pluralismo ou do 
ecletismo metodológico” representam apenas uma variação ou uma 
das expressões das perspectivas metafísicas.       

 

Conseqüentemente, a perspectiva do ecletismo metodológico apontada 

por Lefebvre de “sopa metodológica”, historicamente apresenta uma aparente 

concessão do mito positivista de uma ciência social neutra e imparcial face o 

avanço do pensamento marxista. Quem organiza de maneira mais detalhado 

este pensamento é Karl Manheim, que irá defender a idéia de que os diferentes 

pontos de vista são complementares. Alude para a integração dos diferentes 

pontos de vista mutuamente complementares num todo compreensivo. Quem 

faria essa síntese seria os intelectuais que atuam nas universidades - uma 

espécie de inteligência sem vínculo (LOWY, 1985).  

A visão do pluralismo formal e do ecletismo no senso comum na crença de 

que a “verdade” resulta de um mosaico montado pela união de diferentes 

posturas, ideologias e perspectivas metodológicas ainda impera no Brasil. Esta 

ainda se faz presente nas ideias das elites dominantes no campo ambiental, 

político, cultural e econômico se manifestando mais presente nas Universidades 

e centros de pesquisa. Por fim, concordamos com Frigotto quando assinala os 

problemas que esta visão plural e eclética traz ao debate acadêmico:  

No âmbito da pesquisa social e educacional estas concepções se 
explicitam pelo caráter inorgânico dos currículos e dos cursos; no 
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privilegiamento de cursos de metodologia de pesquisa desenraizados 
e desvinculados do inventário das concepções, ideologias e dos 
diferentes sensos comuns existentes; pelo formalismo e mistificação 
dos projetos de pesquisa; por uma compreensão falsa de 
interdisciplinaridade. Neste particular confundi-se a unicidade do 
objeto das ciências sociais – o homem e suas relações sociais – 
apreendido por diferentes campos do conhecimento ou ciências 
sociais (economia, política, sociologia) com a junção mecânica de 
especialistas destes campos científicos indiferentemente às suas 
perspectivas teórico-metodológicas. Parece-me que um dos desafios 
mais cruciais que enfrentamos hoje na pesquisa educacional, e que 
merece um esforço sistemático, é superar a confusão bastante 
generalizada entre a necessária liberdade de pensamento, convívio de 
posturas divergentes e o pluralismo formal ou ecletismo (1989, p. 86).   

 

Entendemos que não exista um único pesquisador que consiga dar 

conta de investigar essa imensa e complexa totalidade. Do ponto de vista da 

pesquisa que pretende ser dialética, a humildade do pesquisador frente ao todo 

da pesquisa parece ser um entrave, por mais abrangente que seja o seu trabalho. 

Somente a somatória obtida por um conhecimento coletivo, em que se 

aglutinam os que foram produzidos particularmente, aproxima-nos de um 

conhecimento do todo. Por isso, não existe um conhecimento absoluto, mas 

relativo. A base epistemológica da pesquisa dialética sustenta que o em si do 

objeto é cognoscível. O em si de um passado histórico-educacional não pode se 

mostrar a nós em sua totalidade (SANFELICE, 2005), uma vez que, caso assim 

fosse, não seria passado, mas o presente.   

Na visão de Sanfelice (2005, p. 89): 

A questão central, do ponto de vista da pesquisa dialética, é que o em 
si, ontologicamente, se constitui sempre em movimento. Na fluidez do 
em si dos fenômenos há uma tensão (não) permanência: a (não) 
permanência do movimento, do processo, da mudança. O que 
permanece, o movimento, contraditoriamente é o motor de todas as 
transformações e de si mesmo (...) a forma de ser dos fenômenos é 
estar sempre em mudança, portanto, de já ter sido o que foram, de 
estarem sendo o que são e de estarem produzindo o que serão. É na 
captação, pelo pensamento do historiador ou de sua comunidade, 
desse processo de transformação, que os mesmos se aproximam do em 

si do passado.    
 

É assim que se torna claro uma coerência cientifica que desde a escolha 

do objeto de pesquisa até a produção de um novo conhecimento, resulta de 
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uma opção política-ideológica no âmbito de uma visão materialista do mundo 

em movimento. Deste modo, as contradições antagônicas são as chaves para 

compreendermos as alterações quantitativas e qualitativas da história e da 

ciência.  

Consideramos que a busca consciente e crítica de uma postura dialética 

materialista na construção do conhecimento não é limitada a apreender um 

conjunto de conceitos e categorias. Também não se trata de homogeneizar o 

discurso acadêmico (principalmente na EA), sendo necessário superar a 

abstração inicial dando concretude. Ou seja, existe a exigência de uma 

concepção do real, de um método que seja capaz de desvelar as leis que 

estruturam o problema da interdisciplinaridade que investigamos, bem como 

da exposição dos avanços no conhecimento e de novas sínteses no plano da 

realidade histórica.  

 

2.3 O Debate Ambiental em Karl Marx 

 

O propósito deste item é abordar contextualmente a questão ambiental 

em Marx. Trata-se de uma breve análise sobre a relação sociedade-natureza no 

processo de produção material a partir da teoria marxista. Evidenciamos que 

para o pensamento marxista, a relação e as origens do agravamento da crise 

ambiental atual estão alicerçadas nas contradições sociais e econômicas do 

modo de produção capitalista (FOLADORI, 1997; LOWY, 2005; FOSTER, 1999, 

2005; MÉSZÁROS, 2006) o qual destacamos o valor da natureza e do trabalho 

como centrais para o entendimento das relações apontadas (NETTO E BRAZ, 

2010; COSTA, VÉRAS-NETO, LOUREIRO, 2011). 

 

2.3.1 As Premissas: Materialismo e Natureza 

 

Os seres humanos são seres naturais, pois a espécie humana surgiu pela 

evolução da natureza e permanece ligado a ela, inclusive se esta ligação da 

sociedade-natureza é modificada pelo desenvolvimento das forças produtivas 
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(BAGAROLO, 1996, p. 372), que jamais pode ser suprimida. Ter uma 

compreensão crítica da natureza equivale afirmar a ação transformadora do 

homem em termos ontológicos e a uma visão materialista da natureza e do ser 

humano (BAGAROLO, 1996). Assim, a defesa do enfoque materialista possui 

consistência e relevância, visto que corresponde a uma necessidade teórica e 

política pelo fato que aponta uma luta para conscientizar o trabalhador frente os 

desafios enquanto classe.  

Para Marx o êxito do protagonismo revolucionário do proletariado 
dependia, em larga medida, do conhecimento rigoroso da realidade 
social. Ele considerava que a ação revolucionária seria tanto mais 
eficaz quanto mais estivesse fundada não em concepções utópicas, 
mas numa teoria social que reproduzisse idealmente (ou seja, no 
plano das ideias) o movimento real e objetivo da sociedade capitalista. 
Por isso, na perspectiva de Marx, a realidade e a objetividade do 
conhecimento teórico não são perturbadas ou prejudicadas pelos 
interesses de classe do proletariado; ao contrário: na medida em que o 
sucesso da ação revolucionária da classe operária depende do 
conhecimento verdadeiro da realidade social, o ponto de vista (ou a 
perspectiva) que se vincula aos interesses do proletariado é 
exatamente aquele que favorece a elaboração de uma teoria social que 
dá conta do efetivo movimento da sociedade (NETTO E BRAZ, 2010, 
p. 23-24).  

 

Em suas pesquisas, Marx constatou que a sociedade burguesa não é 

mais que uma organização social natural destinada a constituir o fim da 

evolução humana. Alicerçou-se numa forma de organização social histórica que 

traz em seu bojo, as contradições que possibilitam a sua superação culminando 

noutro modelo de sociedade, a sociedade comunista. Isto é, marcando o início 

de uma nova história a ser constituída por uma humanidade emancipada. 

Assim, o materialismo histórico-dialético demarca sua importância, visto que 

corresponde a uma necessidade histórica, crítica e complexa pelo fato de 

estabelecer uma contribuição acerca da realidade social para as novas 

abordagens científicas. Demais abordagens como da teoria dos sistemas, da 

complexidade e da ecologia profunda não buscam em sua estrutura interna, 

uma compreensão das relações sociais alicerçadas na dinâmica das forças 

produtivas, de suas classes, como também de suas ideologias. Tais perspectivas 

se apropriam da técnica pela razão instrumental na formação de uma 
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estandardização comercial e cultural em tempos de globalização 

neoconservadora com dominação do sistema financeiro transnacional7 que 

                                                           
7 Segundo Coggiola (s/d, p. 14-15): Enquanto os interesses dos grandes capitalistas estiverem 
em jogo, a demissão de dezenas de milhares de trabalhadores, e a drástica diminuição do nível 
de vida nunca contarão para nada. Em última instância é preciso que essas fontes energéticas 
abarquem os mesmos interesses dos capitalistas, tal como ocorre na atualidade com o petróleo. 
Há somente alguns anos, estes mesmos senhores defendiam que a energia nuclear era a energia 
do futuro. Hoje os governos imperialistas da Europa, Japão e EUA põem em marcha planos de 
redução do número de centrais nucleares que se  encontram  em  seus  países,  com  o  pretexto  
de  que  são  perigosas  e  caras. Argumentos que não os impedem de vender esta tecnologia aos 
países atrasados.  Não existem planos reais de substituição da energia fóssil por energias 
alternativas e não contaminadoras, simplesmente porque não interessa aos grandes capitais. 
Enquanto os “realistas” dizem se preocupar com o preço que deveria ser pago com a colocação 
em marcha de planos “tão ambiciosos”, tem demonstrado que não importa-lhes o preço que 
haverá de pagar sem a emissão de gases contaminadores à atmosfera que continua ao ritmo 
vertiginoso atual.  O capitalismo é cego (no sentido de que menospreza as conseqüências 
futuras, obcecado por escapar às suas contradições imediatas), porque não pode ser de outra 
maneira, não pode escapar aos seus próprios limites e a sua própria essência, que não é outra 
que a reprodução ad infinitum do capital, nem que seja às custas de por em perigo a existência 
mesma de vida humana. O preço pelo modelo energético capitalista já está sendo pago na 
atualidade, e a um preço certamente muito caro, mesmo que tentem ocultar-nos através do 
“humanitarismo” das ONGs e a “generosidade” dos governos imperialistas.  A fome na África 
provocada pelas secas, o avanço da desertificação (Sudão, Etiópia, Eritréa, Somália) e a 
proliferação de outros desastres naturais em todo o mundo (inundações em Moçambique, 
América Central, furacões no Caribe e Sudeste Asiático...). Muitos são os sintomas do 
aquecimento do planeta, que estão sofrendo em sua própria carne as camadas mais 
despossuídas da humanidade, mas o capitalismo só parece se importar  com  sua  necessidade  
de  esconder  a  relação  causa  –  efeito  que  existe  entre  sua  voracidade  de benefícios e a 
crescente extensão da miséria e da fome em todo o mundo. Em 1984, no Quênia se reuniu uma 
conferência mundial da ONU, que estudava a séria ameaça do avanço dos desertos em todo o 
mundo. Os preocupados conferencistas reconheciam o fracasso de sua luta: “a meta que 
havíamos fixado (em 1977) para acabar com a desertificação em 2000 deve de ser considerada 
irreal”. Quais são as causas de tão retumbante fracasso?, a nula vontade dos países imperialistas 
de investir 4,5 milhões de dólares anuais durante 20 anos. A falta deste dinheiro, no mesmo 
período causará a perda de nada mais nada menos que 520 milhões. Chama a atenção que estes 
senhores contem seus problemas em milhares de milhões de dólares, não pelo número de 
tragédias humanas que essas perdas supõem. Por outro lado sabemos, ademais, e é vox populi, 
que os gastos em armamento em todo o mundo, anualmente, convertem em ínfimas, essas 
quantidades. Que conclusões podemos tirar? Que para o capitalismo é muito mais importante 
os 90 milhões que deveria investir nessas duas décadas a fundo perdido, que os 520 que perdeu 
a população pobre dos países que estão sofrendo as conseqüências da desertificação (e que se 
traduz na morte de milhões de seres humanos, e na generalização da fome e da miséria). Ao fim 
e ao cabo as perdas não serão suas. A realidade é que graças à cegueira capitalista os desertos 
avançam cada ano uma extensão equivalente à metade da superfície da França e são uma 
ameaça para todos. Fica claro pois, que quando eles falam de que as energias alternativas são 
caras, e relegam até as o infinito sua progressiva implantação em termos reais e significativos, 
na realidade estão falando é de seus bolsos, do valor de seus investimentos na Bolsa. Não é 
certo que na atualidade não existam alternativas aos combustíveis fósseis, o que não existe na 
realidade é a vontade de substituí-los, especialmente quando produzem tão suculentas 
ganâncias.  Nem os governos, nem as multinacionais,  investem  na  investigação  sobre  as  
energias  alternativas, simplesmente porque não os interessa.  O capitalismo em sua fase atual 
se converte cada vez mais em uma séria ameaça que pode arrastar a humanidade à barbárie. 
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conduzem a humanidade a barbárie, a falta de água, comida, habitação, as 

guerras neocolonialistas centradas no superimperialismo Europeu e dos 

Estados Unidos da América, etc. 

Para Engels, o prestígio das ciências naturais, contribuía para conceber 

leituras do ser humano segundo dogmas naturalistas ou muitas vezes, 

deterministas, excluindo a historicidade do debate. Todavia, a luta pelo 

materialismo possui um sentido e uma razão bem precisa; conscientizar os 

homens de que podiam ser os donos do seu próprio destino, ao menos quando 

tomassem sua libertação das formas de consciência alienada (BAGAROLO, 

1996, p. 374). 

Mészáros indica que:  

Só no materialismo monista de Marx podemos encontrar uma 
compreensão coerente da “totalidade objetiva” como “realidade 
sensível”, e uma diferenciação correspondentemente válida entre 
sujeito e objeto, graças ao seu conceito de mediação como atividade 
produtiva ontologicamente fundamental, e graças à sua compreensão 
das mediações de segunda ordem, historicamente específicas, por 
intermédio das quais o fundamento ontológico da existência humana 
é alienado do homem na ordem capitalista da sociedade (MÉSZÁROS, 
2006, p. 85). 

 

A partir disso, o materialismo corresponde a uma compreensão e à 

valorização da potencialidade de libertação humana sob o ponto de vista do 

                                                                                                                                                                          
Requer especial importância a hipocrisia da esquerda capitalista, quando agita a bandeira do 
capitalismo civilizado e com rosto humano. A ex-ministra francesa de Meio Ambiente, a 
ecologista Dominique Voynet, destacada membro do governo da “esquerda plural”. Defendia 
não há muito tempo, diante do fracasso do PNUMA (Programa das ONU para o Meio 
Ambiente), a necessidade de criar uma Organização Mundial de Comércio, centrada no tema da 
mudança climática. Falando em dinheiro: como a ONU fracassou em sua tentativa de encontrar 
uma saída satisfatória (por não ter nem orçamento suficiente para fiscalizar e fazer cumprir os  
convênios  existentes),  é  necessário  que  os  governos,  os representantes políticos das 
multinacionais, discutam e negociem diretamente, sem intermediários, os interesses de seus 
patrões. Paradoxalmente, Dominique Voynet teve que reconhecer que “as raízes da destruição 
ambiental se transformam em problemas como a pobreza, uma distribuição desigual de bem-
estar e a carga da dívida externa dos países em vias de desenvolvimento”: propõe, então, que se 
ponha diretamente o galinheiro nas mãos das raposas.  O capitalismo também aprende 
“ecologia”. Seus representantes são conscientes da ameaça que se agiganta para a sobrevivência 
da humanidade e a vida no planeta, mas não podem ir mais longe, porque eles mesmos formam 
parte do mesmo sistema. Eles sabem que a degradação ecológica supõe um sério perigo para os 
interesses dos grandes capitais a médio ou longo prazo, mas também compreendem que o 
único remédio conseqüente que existe, para eles, é pior que a enfermidade que pretendem 
curar. Propor a superação do capitalismo supõe uma ameaça direta a sua própria sobrevivência 
como funcionários bem pagos do sistema.  
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progresso8 das ciências e das forças produtivas. Isto significa que, o 

materialismo não afirma a redutibilidade do real à matéria como lado físico, 

como por muito tempo assinalava o mecanicismo do século XVIII e o 

materialismo vulgar do século XIX. Aliás, é uma opção a favor da unidade do 

real (homem-natureza), na qual o homem é parte e a natureza do todo e o 

pensamento é o dado derivado e não originário (BAGAROLO, 1996, p. 375).   

Segundo o pensamento Engelsiano, é um método do pensamento mais 

real para compreendermos teoricamente a natureza quanto processo e devir; ela 

é a “lógica da coisa mesma”. Engels procura demonstrar que esta hipótese de 

trabalho está fundada e se torna inseparável do surgimento da ciência moderna 

e de seus resultados. Ou seja, que as leis da dialética podem ser investigadas 

tanto na esfera do pensamento como na natureza:  

a dialética é, acima de tudo, “ciência das relações”, o modo de pensar 
e as conexões do que se encontra aparentemente distante e separado, a 
transformação do que parece imutável, a transformação incessante 
das formas naturais, a emergência de novas possibilidades do curso 
mesmo da evolução natural e histórica, assim como o elo de unidade e 
diferenciação, de solidariedade e luta, que subsiste entre o homem e a 
natureza (BAGAROLO, 1996, p. 376).     

2.3.2 A Concepção de trabalho em Marx  

 

A sociedade não é simplesmente um agregado de homens e mulheres, 

nem muito menos uma soma de ambos. Não podemos separar a sociedade de 

seus membros, uma vez que, não existe sociedade sem que estejam em 

interação os seus membros, assim como não existe seres sociais (homens e 

                                                           
8 Uma adoção acrítica do progresso em Marx significaria a adoção do tempo linear e 
determinista. Sua obra implica exatamente o inverso: em tempos múltiplos, decorrentes das 
complexas inter-relações entre processos econômicos (produção, circulação, distribuição, 
consumo, reprodução e transformação) e cíclicos (em sentido sistêmico), definidos a partir das 
condições objetivas (relações e modos de produção incluindo a tecnologia e as formas de 
propriedade) e da ação dos agentes sociais (configuração das relações sociais e da luta de 
classes) (LOUREIRO, 2007, p. 56). Para além do otimismo produtivista, o sentido de produção 
no ideário socialista se centra na realização dos indivíduos (o ser) por meio das atividades 
sociais (artísticas, esportivas, lúdicas, intelectuais, etc) e não na acumulação de bens 
coisificados, de mercadorias (o ter). Ou seja, a produção não é um fim em si mesmo e nem pode 
ser reduzida à condição de meio para a fetichização da natureza. A preocupação central de 
Marx, por vezes ofuscada por seu otimismo no livre desenvolvimento das forças produtivas, 
está em como aumentar a produtividade, sob o controle coletivo dos meios de produção, de 
modo a garantir o tempo livre necessário para a criatividade humana, sem como isso 
estabelecer a ruptura do metabolismo sociedade-natureza (LOUREIRO, 2007, p. 57-58).    
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mulheres) isolados e fora das relações que constitui a sociedade (NETTO E 

BRAZ, 2010). O que denominamos sociedade são as maneiras de existir do ser 

social. É na/pela sociedade e nos seus membros que a compõem que o ser social 

existe, ou seja, a sociedade e seus membros constituem o ser social e dele se 

constitui. Assim, a sociedade não pode existir sem a natureza, pois ela é a 

natureza transformada pelo trabalho que propicia as condições de manter a 

vida dos seus membros, onde nela opera elementos naturais para deles se 

servir, bem como os meios empregados nesta transformação.  

Para chegarmos a uma definição de trabalho, é preciso procurar os 

elementos que definem ao longo da trajetória humana, bem como as relações 

estabelecidas entre o homem e o ambiente. Ora, “o trabalho só começa quando 

uma determinada atividade altera os materiais naturais, modificando sua forma 

original” (COGGIOLA, 2002, p. 182). Ou seja, pode-se definir o trabalho como o 

processo que realiza a mediação entre o ambiente e o homem, quando este põe 

em ação as forças de que seu corpo está dotado – braços, pernas, cabeça, mãos –, 

transformando os elementos que encontra disponíveis na natureza em 

produtos, suprindo assim suas necessidades, não importando “se elas se 

originam do estômago ou da fantasia” (MARX, 1985, p. 45). 

O trabalho assim concebido – ação deliberada sobre o meio, 

caracterizada e dirigida pela inteligência e pela capacidade de abstração e 

formulação de conceitos – nada tem a ver com as atividades que realizam 

outros animais, como as abelhas ou as formigas. O homem, ao atuar “sobre a 

natureza externa a ele e ao modificá-la, modifica, ao mesmo tempo, sua própria 

natureza” (MARX, 1985, p. 49). O trabalho humano não é uma ação sobre o 

meio realizado de forma instintiva ou mecânica, mas um processo complexo de 

aprendizagem onde o homem não se limita a repetir ações e processos como os 

outros animais, porém, desenvolve técnicas e tecnologias que lhe são úteis. Ou 

seja, o homem se diferencia, pois cria suas próprias ferramentas e suas ações 

não se limitam a modificar os materiais que encontra disponíveis na natureza: 

No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já no 
início deste existiu na imaginação do trabalhador, e portanto 
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idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da 
matéria natural; realiza, ao mesmo tempo, na matéria natural seu 
objetivo, que ele sabe que determina, como lei, a espécie e o modo de 
sua atividade e ao qual tem de subordinar sua vontade (MARX, 1985, 
p. 149-50).  

 

Na concepção de Netto,  

o gênero humano resulta de um salto na dinâmica da natureza 
(orgânica e inorgânica), que sofreu uma inflexão substantivo-
estrutural quando se instaurou o ser social: este foi colocado pelo 
processo do trabalho. [...] Com o trabalho, que é uma atividade 
desconhecida no nível da natureza, posto que especificado pela 
teleologia (quando o que a natureza conhece é a causalidade), um 
determinado gênero de ser vivo destacou-se da legalidade natural e 
desenvolveu-se segundo legalidades peculiares. É o pôr teleológico do 
trabalho que instaura o ser social, cuja existência e desenvolvimento 
supõem a natureza e o incessante intercâmbio com ela – mas cuja 
estrutura é diversa dela e dela tende a afastar-se progressivamente, 
mercê de uma crescente e cada vez mais autônoma complexidade. 
Portador do ser social, mediante a apropriação da herança cultural 
pela via da sociabilização, cada indivíduo do gênero humano é tanto 
singularidade quanto universalidade e só existe como ser social 
enquanto é ser objetivo – isto é, que se objetiva. E sua objetivação 
ontológico primária é precisamente o trabalho, atividade 
necessariamente coletiva – donde a determinação marxiana do 
homem como ser prático e social. (NETTO, 1993, p. 35).   

 

Todavia, entendemos no corpo do pensamento marxista que o trabalho 

humano media a relação homem-natureza, tornando adaptada a natureza as 

demandas humanas, não obstante, a fonte de riqueza é a natureza da qual são 

os produtos e bens de consumo por via do trabalho (RODRIGUES, 2002). 

Torna-se evidente nesta abordagem, que para Marx, humanidade e natureza 

estão inter-relacionadas e que a maneira historicamente específica das relações 

de produção constitui o cerne dessa inter-relação em qualquer período. Pois o 

mesmo, já havia aludido nos Manuscritos de 1844, citados por Foster e Lowy tal 

relação:  

O homem vive da natureza, isto é, a natureza é seu corpo, e tem que 
manter com ela um diálogo ininterrupto se não quiser morrer. Dizer 
que a vida física e mental do homem está ligada à natureza significa 
simplesmente que a natureza está ligada a si mesma, porque o homem 
é parte dela (FOSTER, 1999, p. 165; LOWY, 2005, p. 21).    

 

Concordando com esta posição, Netto e Braz postulam que:  



72 

 

Por natureza, entendemos o conjunto do seres que conhecemos no 
nosso universo, seres que precederam o surgimento dos primeiros 
grupos humanos e continuaram a existir e a se desenvolver depois 
desse surgimento. Ela se compõe de seres que podem ser agrupados 
em dos grandes níveis: aqueles que dispõem da propriedade de ser 
reproduzir (a natureza inorgânica), e aqueles que possuem essa 
propriedade, os seres vivos, vegetais e animais (a natureza orgânica). 
A distinção entre os níveis inorgânico e orgânico, contudo, não 
significa a existência de uma “dupla natureza” – de fato, a natureza é 
uma unidade, articulando seus diferentes níveis numa totalidade 
complexa (p. 35, 2010).  

 

Partindo das reflexões iniciais acima, o desenvolvimento do ser social 

pode ser descrito como processo de humanização dos homens, cujo mesmo se 

dá através de determinações naturais9 que exercem um papel cada vez menor, à 

medida que pelo trabalho, os homens transformam a natureza e a si mesmos. 

Segundo Netto e Braz: 

O homem, portanto, é a natureza historicamente transformada – mas 
o que é propriamente humano reside nessa transformação 
(autotransformação, já que propiciada pelo trabalho realizado pelos 
homens), que situa o homem para além da natureza e o caracteriza 
como ser social (2010, p. 37).  

 

Sob perspectiva eminentemente política, Lowy aponta que: 

Marx reivindica para si o humanismo, mas ele define o comunismo 
como um humanismo que é, ao mesmo tempo, um “naturalismo 
acabado”; e, sobretudo, ele o concebe como a verdadeira solução para 
o “antagonismo entre o homem e a natureza”. Graças á abolição da 
propriedade privada, a sociedade humana se tornará “a realização da 
unidade essencial do homem com a natureza, a verdadeira 
ressurreição da natureza, o naturalismo completo do homem e o 
humanismo completo da natureza” (2005, p. 21).  

 

Tanto mais diversificadas são as objetivações, maior é o 

desenvolvimento do ser social. O processo de humanização pode ser visto como 

a diferenciação e complexificação das objetivações do ser social, onde o trabalho 

surge como a objetivação primária do ser social e suas mediações são cada vez 

                                                           
9 Por determinações naturais, entendemos o processo de afastamento das barreiras naturais está 
relacionado ao homem e a sua capacidade de transformar a natureza através do trabalho o que 
o torna cada vez mais um ser que põe cada vez mais elementos e determinações sociais, e cada 
vez menos é dependente das determinações naturais, sem nunca aboli-la por inteiro. Significa 
que o homem passa por um processo não somente de alteração da natureza, mais também de 
alterar as condições sociais e humanas, perpetuando assim esse afastamento natural. No entanto 
cabe salientar que há uma insuperável relação do homem com a natureza.   
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mais complexas, bem como as necessidades e as possibilidades de novas 

objetivações. Através de seus membros (homens e mulheres), transforma 

matérias primas em produtos que atendam às suas necessidades, cuja 

transformação é obtida através da atividade a que denominamos trabalho. 

Assim, o ser social não tem nenhuma similaridade com o ser natural 

(inorgânico e orgânico). Ele só pode ser identificado como o ser do homem, que 

só existe como homem em sociedade. A realização do trabalho só se efetiva 

num movimento indissociável em dois planos: subjetivo (processado no âmbito 

do sujeito) e objetivo (resultando na transformação material da natureza), no 

qual sua efetivação constitui uma objetivação do sujeito que atua. 

A realização do trabalho só se efetiva num movimento indissociável em 

dois planos: subjetivo (processado no âmbito do sujeito) e objetivo (resultando na 

transformação material da natureza), no qual sua efetivação constitui uma 

objetivação do sujeito que atua. O trabalho revela como se articulam essas duas 

categorias, pois o ser social tem origem na síntese entre subjetividade e 

objetividade. Através da atividade prática o que antes se achava na consciência 

(agora se encontra fora dela), transformado em um objeto. Na compreensão de 

Tonet (2013, p. 97): 

a relação entre esses dois momentos, o que se acha na consciência não 
é simplesmente produto da sua atividade, mas já é resultado de 
elementos capturados da própria realidade objetiva. A atividade 
prática é o meio pelo qual a subjetividade imprime na matéria externa 
a forma previamente mentada. Por sua vez, a atividade teórica é a 
mediação através da qual a consciência transforma a realidade 
objetiva em ideias. Embora consciência e realidade objetiva tenham do 
ponto de vista ontológico, o mesmo estatuto, não tem a mesma 
importância do ponto de vista da relação entre esses dois momentos. 
Não se trata, portanto, de uma simples inter-relação entre dois 
momentos. Trata-se de uma síntese na qual a objetividade detém o 
caráter de momento predominante.  

 

Marx em A Ideologia Alemã (2009, p. 43-44) apontava que: 

Só agora, depois de termos considerado quatro momentos, quatro 
facetas das relações históricas primordiais, descobrimos que o homem 
também tem “consciência”. Mas, também logo de início, não como 
consciência “pura”. O “espírito” tem consigo de antemão a maldição 
de estar “preso” à matéria, a qual nos surge aqui na forma de camadas 
de ar em movimento, de sons, numa palavra, da linguagem. (...) A 
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consciência é, pois, logo desde o começo, um produto social, e 
continuará a ser enquanto existirem homens. 

 

Isso, não esconde o fato de que a objetividade é a categoria principal. 

Essa relação é explicitada por Marx quando afirma (2009, p. 32): “Não é a 

consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência”. Essa 

afirmação revela sua importância porque permite superar tanto o objetivismo, 

sob a forma de materialismo mecanicista e/ou economicismo quanto o 

idealismo. O materialismo mecanicista assinala que o homem é produto das 

circunstâncias, não cabendo à consciência qualquer parte no processo. Já para 

idealismo, o mundo é produto das nossas ideias, estabelecendo, assim, a base 

para a forma de voluntarismo. 

Diante destas argumentações, Tonet pontua a relevância para o 

entendimento do ser social (2013, p. 98):   

o ser social tem como ponto de partida o trabalho, síntese de 
teleologia e causalidade e, como tal, ato ontologicamente fundante do 
ser social. O trabalho, por sua vez, é a mediação através da qual o 
homem transforma a natureza, adequando-a aos seus fins e, ao 
mesmo tempo constrói a si mesmo. Da natureza do trabalho também 
decorre o fato de que o homem é um ser essencialmente interativo, 
social, universal, consciente e livre. A partir do trabalho e como 
exigência da complexificação do ser social surgem inúmeras outras 
dimensões da atividade humana, cada qual com uma função própria 
na reprodução do ser social. E, enfim, da análise do trabalho decorre, 
naturalmente, a constatação de que o homem é um ser radicalmente 
histórico e social. 

 

Com isso, o trabalho só deve ser pensado como atividade exercida de 

maneira exclusiva pelo homem, cuja atividade transformadora satisfaz as suas 

necessidades criando a riqueza social. Ou seja, ainda que o trabalho não seja 

somente uma atividade restrita aos homens em sociedade, é também um 

processo histórico pelo qual surgiu o ser dos homens, o ser social. Apontamos 

que foi através do trabalho que a humanidade se constitui como tal.   

O trabalho implica mais que relação sociedade/natureza: implica uma 
interação no marco da própria sociedade, afetando os seus sujeitos e a 
sua organização. O trabalho, através do qual o sujeito transforma a 
natureza, transforma também o sujeito: foi através do trabalho que, 
grupos de primatas, surgiram os primeiros grupos humanos – numa 
espécie de salto que fez emergir um novo tipo de ser, distinto do ser 
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natural (orgânico e inorgânico): o ser social (NETTO E BRAZ, 2010, 
p.34). 

 

Consequentemente o trabalho constitui o ser social, porém, não 

significa que o ser social não deva ser reduzido ou esgotado no trabalho. 

Quanto mais desenvolvido é o ser social, mais as suas objetivações transcendem 

o espaço relacionado ao trabalho. Ou melhor, no ser social constatamos a 

existência de esferas de objetivação que se tornaram independentes das 

exigências imediatas do trabalho: a ciência, a filosofia, a arte etc. Para indicar 

que o ser social é mais que trabalho, uma vez que, ele cria objetivações, há uma 

categoria central: a práxis. A práxis envolve o trabalho, que é o seu modelo, 

contudo, inclui mais que ele e inclui todas as objetivações humanas. Tal 

categoria permite compreender que a riqueza do ser social verifica-se na e pela 

práxis. A categoria práxis revela o homem como ser criativo e autoprodutivo, 

pois o homem é produto e criação da sua atividade.     

Porém, em determinadas condições histórico-sociais, os produtos do 

trabalho humano não se mostram como objetivações que expressam a 

humanidade dos homens, surgindo como algo que foge ao seu controle, 

passando a controlá-los como uma força que lhe é superior. Nestas condições, 

as objetivações, não se revelam aos homens como expressão de sua força, pelo 

contrário, se voltam contra eles sendo exteriores e transcendentes. Tal inversão 

determina o fenômeno da alienação.  

A alienação é a própria de sociedades ontem têm a vigência a divisão 
social do trabalho e a propriedade privadas dos meios de produção 
fundamentais, sociedades nas quais o produto da atividade do 
trabalhador não lhe pertence, nas quais o trabalhador é expropriado – 
quer dizer, sociedades nas quais existem formas determinadas de 
exploração do homem pelo homem (NETTO E BRAZ, 2010, p. 45).    

 

Sendo assim, a alienação adentra o conjunto das relações sociais 

manifestando-se nas relações instituídas entre seus membros. Ela se dirige a 

uma cultura alienada que abarca à todos e tudo, deixando de promover a 

humanização do homem dos quais exerce regressões do ser social. Isso vem 

indicar que na sociedade capitalista as mediações se tornam mais complexas, 
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onde o valor atua como mediador das relações humanas e de acesso à natureza 

(RODRIGUES, 2002, p. 12). Com essa divisão, o trabalho e seus produtos 

passaram a ser, qualitativa e quantitativamente, distribuídos de forma desigual 

(MARX E ENGELS, 1996, p. 44-48), como também as relações homem-natureza 

assumem novos postulados, em que novas perspectivas são assumidas no lucro, 

exigindo um uso mais acelerado dos recursos naturais extraídos pelo trabalho 

(RODRIGUES, 2002, p. 12).   

No entendimento de Konder, 

Marx chamou de alienação do trabalho precisamente esse fenômeno 
pelo qual o trabalhador, desenvolvendo a sua atividade criadora em 
condições que lhe são impostas pela divisão da sociedade em classes, 
é sacrificado ao produto do trabalho. Para Marx, os regimes baseados 
na propriedade privada dos meios de produção – sobretudo o 
capitalismo – tendem a transformar o homem num mero meio para a 
produção da riqueza particular (simbolizada pelo dinheiro). Em lugar 
do produto, é o produtor que fica subordinado às exigências do 
produto, às exigências do mercado capitalista onde o produto vai ser 
vendido (2011, p. 35).  

 

Segundo Mészáros,  

A alienação da humanidade, no sentido fundamental do termo, 
significa perda de controle: sua corporificação numa força externa que 
confronta os indivíduos como um poder hostil e potencialmente 
destrutivo. Quando Marx analisou a alienação nos seus Manuscritos 
de 1844, indicou os seus quatro principais aspectos: 1) a alienação dos 
seres humanos em relação à natureza; 2) à sua própria atividade 
produtiva; 3) à sua espécie, como espécie humana; e 4)  de uns em 
relação aos outros. Ele afirmou enfaticamente que tudo isso não é uma 
“fatalidade da natureza” – como de fato são representados os 
antagonismos estruturais do capital, a fim de deixá-los onde estão – 
mas uma forma de auto-alienação. Dito de outra forma, não é o feito 
de uma força externa todo-poderosa, natural ou metafísica, mas o 
resultado de um tipo determinado de desenvolvimento histórico que 
pode ser positivamente alterado pela intervenção consciente no 
processo histórico para “transcender a auto-alienação do trabalho” 
(MÉSZÁROS, 2006, p.14). 

 

Compreendemos que o desenvolvimento do ser social jamais se 

expressou como igual desenvolvimento de humanização de todos os homens, 

porque o preço do seu desenvolvimento tem sido marcado por uma 

humanização desigual. Ou seja, o processo de humanização tem sido realizado 

à margem do sacrifício da maioria dos homens. Desta forma, numa sociedade 
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que supere a divisão social do trabalho e a propriedade privada dos meios de 

produção podemos almejar que todas as possibilidades de desenvolvimento do 

ser social se tornem viáveis a todos os homens. Por outro lado, no seu processo 

formativo-social, os homens podem tornar-se indivíduos sociais, isto é, homens 

singulares que se humanizam à base da socialização que lhes torna acessíveis as 

objetivações já constituídas do ser social. Eles desenvolvem sua personalidade a 

partir do processo de amadurecimento segundo as condições sociais que lhe são 

oferecidas, onde cada um se apropria das objetivações existentes na vida social 

e através delas, reside o processo de construção da sua subjetividade.  

Segundo Netto e Braz,  

A subjetividade de cada homem não se elabora nem a partir do nada, 
nem num quadro de isolamento: elabora-se a partir das objetivações 
existentes e no conjunto de interações em que o ser singular se insere. 
A riqueza subjetiva de cada homem resulta da riqueza das 
objetivações de que ele pode se apropriar. E é a modalidade peculiar 
pela qual cada homem se apropria das objetivações sociais que 
responde pela configuração de sua personalidade (p. 47, 2010).  

    

Entendemos que qualquer forma de contrapor sociedade x indivíduo 

acaba falseando a socialização, porque o indivíduo social só pode constituir-se 

no patamar das relações sociais. Por isso, que a marca da originalidade de cada 

indivíduo social não impõe que deve existir desigualdade entre todos. A fim de 

que a diferença se constitua para que todos os sujeitos possam construir a sua 

personalidade, é necessário que as condições sociais para que se socializem 

sejam iguais e justas para todos.  

2.3.3 O Valor da Natureza em Marx 

 

Fala-se muito na questão da natureza e seu valor na teoria do valor em 

Marx. Ecologistas criticam o autor por considerar o trabalho humano como a 

maior fonte de riqueza, ao invés dos recursos naturais. Ressaltamos que Marx 

tinha a produtividade natural da terra como fornecedora de riqueza. Segundo 

ele, 

Como no primeiro dia da produção, convergem aqui o homem e a 
natureza, isto é, os criadores originais do produto, e portanto os 
criadores também dos elementos materiais do capital (MARX, 1979, 
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747). Resultado geral: o capital, ao incorporar-se aos dois criadores 
originais da riqueza a força de trabalho e a terra, adquire uma força 
expansiva (...). Esta produtividade natural do trabalho agrícola (no 
qual se inclui aqui o simples trabalho de colheita, caça, pesca ou 
pastoreio) constitui a base de todo sobretrabalho (MARX, 1981, p. 
813). 

 

O trabalho do homem media sua relação com a natureza, adaptando-se 

às exigências e demandas humanas. Contudo, a fonte de riqueza é natureza de 

onde são extraídos os elementos transformados em produtos (RODRIGUES, 

2002). No capítulo décimo quarto do livro I de O Capital, Marx menciona o valor 

da natureza na produtividade, sendo que alguns elementos dependem das 

condições naturais e da estrutura social:  

a produtividade o trabalho depende das condições naturais. Essas 
condições podem se referir à própria natureza do homem, como raça 
etc... ou à natureza que o cerca. As condições naturais externas se 
distinguem economicamente em duas grandes classes: riquezas 
naturais, de meios de subistência, isto é, solo fértil, águas piscosas etc., 
e riquezas naturais de meios de trabalho, a saber, quedas d‟ águam 
rios navegáveis, madeira, metais (MARX, 1989, p. 588.) 

 

Segundo pesquisadores da tradição marxista, esses argumentos são 

válidos. Na concepção de Foladori (1997, p. 155), “Para Marx, a base de toda 

riqueza e de todo excedente e, portanto, da existência de mercadorias e da 

produção capitalista, é a produtividade natural da terra, entendida em sentido 

amplo de espaço de vida e produção”. A natureza está presente na teoria do 

valor-trabalho. Sendo assim, toda construção e transformação da vida humana 

se realizam sobre as condições oferecidas pelo espaço natureza, onde a 

produtividade da natureza é essencial para a existência do homem. Fica claro 

que o homem busca os recursos de subsistência na natureza, sendo que esta 

integra a todos que nela habitam. Faz necessário recordar que as populações se 

organizaram na história de modo diverso, sobretudo, na maneira de estabelecer 

relações com o meio ambiente e com os próprios homens, determinando o uso 

que os mesmos faz dos recursos naturais. 

Para Foladori (1997, p. 155),  

Nas sociedades mais primitivas, o ambiente é assumido como uma 
extensão do próprio corpo físico de seus integrantes. Nessas primeiras 
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formas de organização social, a relação com a natureza surge como 
algo espontâneo, que fornece tanto o alimento, quanto a moradia e o 
espaço vital em geral. 
 

Desde os primeiros tempos da humanidade houve uma divisão do 

trabalho, que no início se dava em função de características fisiológicas, como 

gênero, idade, força física, até considerando mútua cooperação entre culturas e 

exercendo influência nos povos contemporâneos (DURKHEIM, 2005). “Nas 

sociedades antigas o trabalho se dava de modo coletivo, orgânico, destinado 

basicamente a produção de bens, visando de maneira objetiva à satisfação das 

necessidades primárias e o cerne limitava-se à obtenção de valores de uso” 

(RODRIGUES, 2002, p. 12). Opondo-se as sociedades pré-capitalistas, nas 

sociedades modernas o acesso ao solo foi regulamentado por relações sociais, 

jurídicas e políticas mais complexas, onde a terra transformou-se em 

propriedade privada.  

É na sociedade capitalista que as mediações são mais complexas, onde 
o valor atua como mediador das relações humanas e do acesso ao 
restante da natureza, biótica e abiótica. Porém este acúmulo de 
mediações nunca oculta, no pensamento marxiano, o fato de que a 
natureza constitui a base de toda atividade humana. E uma base 
diferenciada, tal qual a diversidade de todos os elementos naturais 
que provoca no trabalho humano rendimentos diferentes e tempos de 
transporte também diversos, tudo isso refletido nos valores mercantis 
e a partir dos quais os proprietários das benesses os quais os 
proprietários das benesses naturais reivindicam uma parte do 
produto de tal riqueza natural em forma de renda da terra 
(FOLADORI, 1997, p. 155-156). 

  

Igualmente, a relação homem/natureza assume novas perspectivas, 

bem como objetivos definidos onde o lucro e a valorização do capital são 

determinados como valores maiores, o qual exige um uso exacerbado dos 

recursos naturais, derivando o esgotamento dos mesmos. Asseveramos que a 

crise ambiental tem, a partir do escopo marxista, causas econômicas e políticas 

em torno de um projeto societário que está ancorado num processo produtivo 

equacionado pela lógica mercantil do capital sob a qual está regulamentada.     

Após abordarmos a relação homem-natureza à luz do pensamento 

marxista, cabe neste momento, apontar que a análise desta temática ainda 

suscita críticas direcionadas a Marx. Tais críticas advogam como um pensador 
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antropocêntrico e produtivista no que tange sua reflexão com o ambiente, os 

quais algumas posições não se sustentam. Ao analisar a temática da natureza no 

autor, constatamos que sua crítica é impetuosa diante da brutalidade e da 

arrogância do capitalismo frente à natureza, cuja situação contemporânea 

ganhou novos contornos na sociedade do século XXI. Marx em sua reflexão 

abordou os efeitos da tecnologia sobre o homem e a natureza. Assim, é falacioso 

denominar o autor como declarado produtivista em favor do avanço da 

tecnologia.  

Para ele,  

todo progresso da agricultura capitalista não é somente um progresso 
na arte de esgotar o operário, senão por sua vez na arte de esgotar o 
solo” (...). A produção capitalista, conseqüentemente, não desenvolve 
a técnica e a combinação do processo social de produção senão 
solapando, ao mesmo tempo, os mananciais de toda a riqueza: a terra 
e o trabalhador (MARX, 1979, p. 612-613).    

 

Temos a honestidade intelectual em reconhecermos que as dimensões 

da crise ambiental atual não foram previstas pelo autor do século XIX. E mesmo 

que não tenha demonstrado interesse central sobre futuro do meio ambiente, 

Marx postula um vínculo entre homem-natureza com o advento da sociedade 

comunista e a superação da propriedade privada dos meios de produção. Por 

estes argumentos, aludimos que não existem razões para criticar o pensador 

pelos possíveis descuidos com a temática ambiental.  

A concepção de “sustentabilidade” vista sob ótica do seu tempo (século 

XIX), foi também elencada por ele. Marx explicita a noção de que a natureza 

deve ser usada com cuidado para que sirva às gerações futuras: 

Do ponto de vista de uma formação econômico-social superior, a 
propriedade privada do planeta nas mãos de indivíduos isolados 
parecerá tão absurda como a propriedade privada de um homem nas 
mãos de outro.  Nem sequer toda a sociedade, uma nação, mais ainda, 
todas as sociedade contemporâneas juntas são proprietárias da Terra. 
Somente são seus possuidores, seus usufrutuários, e devem melhorá-
la, como boni  patres  familias,  para  as gerações futuras (MARX, 
1981, p. 987).          

     
Evidenciamos que segundo sua abordagem, as questões políticas e 

sociais antecedem aos limites naturais: 
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a  partir  da  análise  de  Marx  podemos  entender  que  o problema 
social e político é sempre anterior ao das possíveis barreiras físicas. É 
assim que na sociedade capitalista enormes  volumes  de  alimentos  
são desperdiçados anualmente quando seus preços não chegam a 
cobrir os custos de  produção;  pois  na  Comunidade  Econômica  
Européia  alimentam-se  as vacas com o leite em pó que elas próprias 
haviam produzido anteriormente na forma líquida; nos Estados 
Unidos destinam-se milhões de dólares para que os agricultores não 
semeiem e, tudo isso, ainda que outros milhões, porém de pessoas, 
morram de fome. A contradição entre o valor de uso e o valor das 
mercadorias, que é o ponto de partida da exposição marxiana do 
capitalismo, é também a origem do entendimento destas contradições 
(FOLADORI, 1997, p. 146),  

 

Atualmente, a discussão sobre a sustentabilidade é marcada por uma 

aliança entre atores sociais, de inter-relação harmônica não só entre estes, mas 

entre economia, política e relações ambientais. Assim, os problemas sociais e 

ambientais são restringidos a problemas técnico-gerenciais. Para um projeto que 

vise à emancipação e o aprofundamento radical e democrático por meio do 

controle social do Estado e do fortalecimento de movimentos sociais, isso 

representa dar maior destaque na gestão pública as questões ambientais como 

meio para garantir ou tensionar em favor da universalidade e igualdade de 

direitos como pressupostos para a sustentabilidade (LOUREIRO, 2012).  

Sustentamos que a opção conceitual pela sustentabilidade deve estar 

ancorada numa leitura dialética do mundo que contrarie as propostas de 

“sustentabilidade” que naturalizam as relações sociais sob o marco do capital: 

falamos de socialismo. Certamente, que é preciso repensá-lo à luz do que há de 

novo trazido no debate sobre a sustentabilidade no século XXI do que descartá-

lo e não debater o que realmente indica superarmos as relações capitalistas 

(fonte de degradação). Concordamos que as palavras de David Harvey tem 

sentido quando diz: “o capitalismo vai bem, quem vai mal são as pessoas”. 

Sendo assim, no debate contemporâneo sobre a sustentabilidade sob a égide do 

capitalismo não deve haver espaço para conciliações, harmonias ou o 

denominado “falso realismo”. Loureiro (2012, p. 65-66) assinala que:   

não há compatibilidade possível, apenas minimização de efeitos, 
sendo necessário afirmar outro projeto em toda sua radicalidade, o 
que envolve afirmar conceitos que expressem isso de modo o mais 
claro possível. Mesmo partidos e intelectuais de esquerda defendem, 
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em nome de um falso realismo, que a solução está na humanização e 
ecologização do capitalismo, priorizando o desenvolvimento das 
forças produtivas, e particularmente da tecnologia e da ciência. Isso é 
isolar dimensões da vida social que se definem mutuamente pelas 
relações estabelecidas. Aprimorar algo não significa superá-lo, 
podemos recompor ecossistemas, criar mecanismos compensatórios 
com base na ampliação da oferta de bens e serviços, em legislações 
rigorosas que sejam cumpridas com a execução de programas sociais 
compensatórios ou distributivos, mas a natureza da expropriação 
permanece.     

 

A compreensão marxista salienta que existem determinantes 

econômicos, sociais e políticos que organizam a interação sociedade-natureza, 

ou seja, as relações sociais de produção. As contradições sociais e a devastação 

dos recursos naturais provocam nos movimentos sociais e ecológicos, 

mobilizações como respostas à crise da situação ambiental vigente na sociedade 

moderna (ALIER, 1998). O desenvolvimento do capitalismo assenta-se na 

extração ilimitada e conjunta dos recursos naturais e da exploração da força de 

trabalho do homem. Na sua análise, Marx preocupou-se mais com a exploração 

da força de trabalho do que com a degradação da natureza. Por fim, 

assinalamos que para a concepção marxista, a origem ou agravamento dos 

problemas ambientais está nas contradições sociais e econômicas do modo de 

produção do capital, considerando a tecnologia e as relações sociais e políticas 

como os maiores responsáveis pela situação atual da sociedade capitalista.  

No próximo capítulo, veremos o exame histórico do termo 

interdisciplinaridade ao longo do debate pedagógico e no texto das principais 

Conferências Ambientais, Documentos e Leis os quais constitui um princípio 

normativo e regulatório para a EA.  
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CAPÍTULO 3 - O HORIZONTE DA INTERDISCIPLINARIDADE NA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Atualmente muitos são os debates sobre as concepções 

interdisciplinares, porém são raras as tentativas de uma reflexão mais acurada 

sobre seus fundamentos (JAPIASSU, 1976; FAZENDA, 1979; ASSMANN, 1998; 

JANTSCH E BIANCHETTI, 2004; ALVES, BRASILEIRO E BRITO, 2004; 

SEVERINO, 2004). Entretanto também não foi possível formalizar um conceito 

capaz de reunir intelectuais, pesquisadores e educadores ambientais em torno 

de um debate crítico sobre o tema (REIGOTA, 2001; LOUREIRO, 2006a, 2006b; 

GONZÁLEZ-GAUDIANO, 2005, DIAS, 2003; GUIMARÂES, 2004; 

CARVALHO, 2004; MIRANDA, MIRANDA E RAVAGLIA, 2010; SILVA, 2009; 

SATO E PASSOS, 2003).  

Asseguramos que a ciência não pode mais ser vista em função do 

processo da disciplinarização nos cânones da filosofia clássica. A partir deste 

panorama, a ciência não pretende perder seu horizonte disciplinar, mas 

vislumbra a possibilidade de um diálogo que aproxime os saberes específicos, 

oriundos dos diversos campos do conhecimento, em um discurso 

compreensível aos seus vários interlocutores. Eis que surge o pensamento 

interdisciplinar.  

O objetivo deste capítulo é abordar conceitualmente a 

interdisciplinaridade e sua relação com a Educação Ambiental, buscando 

introduzir o debate acerca destas relações à luz do paradigma científico do 

século XVIII, da formulação e discussão no campo curricular e da análise 

histórica do termo nos documentos das principais Conferências ambientais. 

Assim, levaremos em conta os vários conceitos que envolvem o debate sobre a 

temática a fim de problematizar quais aspectos histórico-conceituais 

(SANTOMÉ, 1998; LUCK, 2007; GOLDMANN, 1977; DEMO, 2001; POMBO, 

2003; FREIRE, 2003; GADOTTI, 2004; FRIGOTTO, 2004) consideramos 

relevantes e são adequados para apropriações na Educação Ambiental.  
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O nosso argumento pressupõe o exame histórico que o termo 

interdisciplinar atravessa ao longo do debate pedagógico o qual consideramos 

central para o entendimento da relação com a produção em EA. Incitamos que, 

não se trata apenas de relacionar de forma interdependente tal relação, mas ao 

relacioná-la, supõe-se considerar a complexidade nas relações entre sociedade-

natureza.   

 

3.1 As Conseqüências do paradigma científico do século XVIII 

 

Na reflexão teórica do campo educacional, sociológico e filosófico existe 

uma considerável produção que valoriza a relevância da visão emancipatória 

vinculado ao método dialético (LOUREIRO, 2007b, 2006a; LOUREIRO E 

VIÉGAS, 2007a; LOUREIRO, TREIN, TOZONI-REIS, NOVICKI, 2009; TOZONI-

REIS, 2004, 2007, s/d;) para um entendimento complexo e crítico do 

ambientalismo e para uma concepção dinâmica da unidade existência/relações 

sociais/natureza. Tal reflexão pensa concretamente a viabilidade de uma 

sociedade sustentável radicalmente oposta ao poder do capital e uma prática 

política e educativa alinhada com a busca de sua realização (TREIN, 2007; 

TOZONI-REIS, 2007; FOSTER, 1999, 2005; LOWY, 2005).     

Na História constatamos que os legados do paradigma científico da 

modernidade foram muitos. Este pensamento tendo como perspectiva a 

racionalidade que alcançou sua formulação mais acabada com René Descartes 

(1596-1650) no século XVIII como vimos de forma breve no capítulo 1. O 

pensamento cartesiano representou uma relevante cisão com os modelos 

filosóficos anteriores, os quais situavam o entendimento da realidade em 

instâncias de legitimação externas ao mundo humano, como é o caso do mito 

(Antiguidade grega) e da religião (medieval). Para Carvalho (2004, p. 114):  

A razão moderna, com Descartes trouxe a legitimação do 
conhecimento para dentro do mundo humano. Assim, já não havia 
uma instância para compreender a vida. A explicação do mundo e a 
autocompreensão dos seres humanos eram imanentes, ou seja, 
estavam no mundo e já não dependia de uma fonte externa. 
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Assim, o acesso ao mundo dava-se por meio do próprio homem, o qual, 

entendido como sujeito da razão, era capaz de pensar racionalmente, podendo 

chegar a uma compreensão objetiva da realidade. Tal mudança de visão, que 

centrava o sujeito humano e a razão – sendo o homem considerado sujeito da 

razão (fonte do conhecimento), inaugurava a denominada “revolução 

científica” e, em conseqüência os fundamentos da modernidade. Logo, “a idéia 

de que o mundo era animado por uma ordem ou verdade transcendente à 

existência humana foi perdendo força. O mistério tendia ser silenciado. As 

forças cósmicas e os deuses já não habitavam a natureza, e tudo o que existia 

devia ser submetido ao conhecimento racional” (CARVALHO, 2004, p. 114). 

Diferenciando dos modelos que concebiam natureza como organismo 

vivo, marcado pelas relações interdependentes dos fenômenos menos 

espirituais e materiais, a racionalidade moderna separou o sujeito cognoscitivo 

e o objeto do conhecimento e afirmou como capacidade de abstração as 

qualidades de seu objeto fazendo uma descrição matemática da realidade. O 

encontro do ser humano com o mundo teve de ser purificado, o que para isso, 

compreendia que o mundo devia estar isento de sensibilidades, afetos, sentidos 

e modos de experienciar a realidade não correspondente ao modelo inaugurado 

pela modernidade.  

Em nome da objetividade científica, a razão moderna acabou 

expulsando a complexidade, pois afirmou uma visão dual e mecânica do 

mundo e da natureza. Neste método, a separação entre sujeito e objeto 

desdobrou em outras polaridades excludentes com a quais fomos influenciados 

a pensarmos o mundo: natureza/cultura, corpo/mente, sujeito/objeto, 

razão/emoção. Carvalho (2004, p. 116) entende que:  

Somos seres de nosso tempo e, por isso, marcados por essa tradição 
do pensamento ocidental. Tal maneira de ver o mundo, a qual tem 
sido denominada de paradigma moderno, entrou em crise justamente 
por não conseguir responder adequadamente aos novos problemas 
teóricos e práticos que atravessam a vida contemporânea, entre os 
quais os ambientais.                   
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Assim, Porto-Gonçalves (2014, p. 220-21) situa os desdobramentos deste 

modelo instaurado pela modernidade:  

Dominar a natureza, sabemos, é o fundamento da civilização moderna 
construída pelos europeus à sua imagem e semelhança e, para isso, os 
povos a serem dominados foram assimilados à natureza começando 
por considerá-los selvagens que significa, rigorosamente, os que são 
da selva, logo, aqueles que devem ser dominados pela cultura, pelo 
homem (europeu, burguês, branco e masculino). Vê-se, logo, que a 
invenção do europeu civilizado é, ao mesmo tempo, a invenção do 
selvagem e, assim, a invenção da modernidade é inseparável da 
invenção da colonialidade. É interessante observar que grande parte 
desse encontro (mal-encontro) venha a ser questionado a partir de 
uma categoria –a natureza– da qual as ciências humanas e sociais 
ficaram apartadas e as ciências naturais a dividiram e a dissecaram 
disponibilizando suas descobertas ao capital para que melhor 
exercesse sua dominação. É interessante observar que a descoberta 
das leis da natureza constituía-se num fundamento objetivo que 
legitimava a sua dominação e, deste modo, a ordem social (moderna) 
que daí emanava era uma ordem natural porque emanada das leis da 
natureza. Deixar fora a natureza tem enormes e graves conseqüências 
para as ciências sociais, para não dizer para a sociedade mesma. 
Afinal, significou deixar de fora todo um conjunto de lugares, de 
regiões e de seus povos e culturas que se forjaram a partir de 
múltiplas matrizes de racionalidade contribuindo, assim, para a idéia 
de que havia uma única matriz de racionalidade –a européia– que 
resumiria no universo de significações que co-mandam suas práticas 
todas as contradições do mundo moderno e contemporâneo 
(liberalismo-socialismo, por exemplo). Assim, a relação capital-
trabalho passou a comandar a dinâmica societária subestimando o 
significado da natureza e a importância dos povos que construíram 
suas práticas e significações numa relação com-a-natureza e não 
contra-a-natureza (Serge Moscovici), como a sociedade européia. 

 

O paradigma moderno produziu uma forma específica de conceber, 

pela qual a natureza foi instituída como um objeto passivo de conhecimento 

pelo homem, soberano e condutor deste processo cognitivo. Excluindo a 

natureza da cultura, a ciência sacrificou a diversidade em nome da 

universalidade do conhecimento, reduzindo os fenômenos culturais às 

determinações das leis gerais. Da mesma maneira, os saberes da Física e 

Biologia tiveram considerável ascensão ganhando legitimação como portadoras 

do conhecimento verdadeiro da realidade. Nas ciências humanas a suposta 

hegemonia de cientificidade ocupou um lugar menos valorizado, devendo se 

basear na ciência objetiva para pretender alcançar um padrão de racionalidade 

e objetividade.  
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Apesar disso, a crítica filosófica vem mostrar que o fechamento de 

horizontes ficou conhecido como reducionismo científico. Porém, as marcas 

deixadas por este paradigma, para as ciências humanas foi à desqualificação de 

uma racionalidade, aberta à compreensão do mundo e concebida como 

compreensiva, se contrapondo à pretensão racional, objetiva e absoluta. A 

racionalidade compreensiva, fruto da crítica ao pensamento moderno busca 

superar as dicotomias entre natureza/cultura, sujeito/objeto, tentando entender 

a realidade como entrelaçamento, totalidade, complexidade (ASSMANN, 1999; 

BAVARESCO, 2001; LOUREIRO, 2006a; MORAN, s/d; LEFF, 2001).  

No centro do problema entre as distintas visões sobre o estatuto do 

conhecimento, a ciência explicativa e a noção compreensiva, constituem uma 

vasta discussão que tem possibilitado inúmeros questionamentos, uma vez que, 

o campo científico tem-se revisto e aberto ao surgimento de novas teorias (como 

a Nova Física) em que o espaço para incerteza ganha novas direções 

(PRIGOGINE, 1996). E ainda que tais teorias não sejam suficientemente aceitas 

como hegemônicas a ponto de invalidarem o paradigma da ciência normativa, 

já representa sinais de uma cisão na ciência positiva fazendo parte desta crise 

paradigmática como uma das grandes transformações do mundo 

contemporâneo. Além disso, o reconhecimento do caráter histórico, cultural e 

social da ciência rumina as pretensões sobre sua imutabilidade e neutralidade 

alicerçada na separação entre pesquisador e a realidade pesquisada 

(CARVALHO, 2004). 

Conseqüência destes fatores elencados é a compreensão de que o 

conhecimento disciplinar (compartimentado, fragmentado, especializado) 

reduz a complexidade do real, instituindo que para conhecer é necessário 

dominar o objeto conhecido, impossibilitado um entendimento complexo e 

histórico das relações que constituem o mundo da vida (LEFF, 2001).  

Também se faz necessário tornar claro a crítica de alguns pressupostos 

que tornaram predominantes na ciência moderna no século XVIII, 

principalmente quanto à objetividade da observação científica e sua 
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legitimidade da indução como método por excelência. Logo, não foi com o 

ambientalismo, nem com os chamados “novos movimentos sociais” e a 

contracultura na década de 60 que essa crítica iniciou. Cabe frisarmos que isso 

significa entender que a ciência jamais foi homogênea, mas tiveram no 

confronto de posições, algumas possibilidades tornando-se dominantes e 

usadas como fator de reprodução do capital em seu movimento de expansão 

(FOLADORI, 2001).  

A partir daí, compreendemos que os paradigmas científicos são 

instituídos por sujeitos sociais e históricos e, deste modo, a crise de um 

paradigma é, também, a crise de um modelo societário e de sujeitos que o 

instituíram. Ou seja, põem em debate questões ideológicas e políticas, bases de 

um projeto civilizatório que tiveram que ser forjadas em situações assimétricas 

de poder entre povos e culturas, mas que nem por isso se anulam, deixam de 

resistir e de se reinventar nas suas diferenças, próprias do movimento dialético. 

Evidencia-se que: 

Com isso entra em crise toda uma tradição inventada pelos europeus 
desde a Renascença com René Descartes, Galileu Galilei, Francis 
Bacon, Isaac Newton e Jean Bodin entre outros nomes em torno dos 
quais se constituiu a base do conhecimento científico moderno. 
Conhecimento moderno esse, diga-se de passagem, que se quer um 
saber universal e não um saber histórica e geograficamente situado, 
isto é, europeu. Diríamos que esconder a província geográfica de sua 
origem é a primeira condição para se apresentar como um saber que 
se quer universal, isto é, aquele que parece não ser de lugar algum, 
atópico, que, assim, surge negando os múltiplos saberes locais e 
regionais construídos a partir de múltiplas histórias locais e regionais 
que se desenvolveram até 1492 quando se inicia, então, aquilo que o 
filósofo político estadunidense Immanuel Wallerstein designará 
“sistema-mundo”. Assim, o pensamento moderno europeu coloca-se a 
si próprio como um saber superior no mesmo movimento que 
qualifica todos os outros saberes como locais, regionais ou 
provincianos (PORTO-GONÇALVES, 2014, p. 217-218). 

 

Contrapondo os alicerces das conseqüências da racionalidade moderna, 

emerge a possibilidade de dialetizar a pesquisa educacional de forma 

contextualizada às outras abordagens advindas da modernidade científica em 

seu projeto societário. Porto-Gonçalves sinaliza esse movimento da seguinte 

maneira: 
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Hoje é possível defrontarmo-nos com a emergência de matrizes de 
racionalidades outras tecidas a partir de outros modos de agir, pensar 
e sentir, seja na América Latina, na África, na Ásia, entre segmentos 
sociais não-ocidentais nos Estados Unidos, no Canadá e até mesmo 
na Europa, com diversas populações indígenas e de 
afrodescendentes, que clamam por se afirmar diante de um mundo 
que se acreditou superior porque baseado num conhecimento 
científico universal (imperial) que colonizou o pensamento científico 
em todo o mundo desqualificando outras formas de conhecimento 
(2014, p. 220).  
 

  Assim, a abordagem dialética na ciência que contraria a visão 

positivista e linear no estudo dos fenômenos, também reconhece a vigência da 

manifestação empírica. Mas vai além, por considerar que a ciência é uma 

produção da ação humana, tida como uma categoria histórica, como um 

fenômeno em contínuo desenvolvimento inserido num movimento de formação 

social. Pois a produção da ciência é uma construção que serve para mediar o 

homem e a natureza, sob uma forma desenvolvida da relação entre sujeito e 

objeto, na qual o homem (como sujeito) veicula a teoria e a prática (pensar e o 

agir) num processo cognitivo-transformador da natureza (SANCHEZ 

GAMBOA, 1989).  

Logo, a compreensão dialética não renuncia à origem empírica do 

conhecimento, à semelhança da ciência analítica, nem renuncia a interpretação e 

compreensão fenomenológicas que as considera como elementos abstratos, 

necessários à construção do conhecimento (o concreto no pensamento). Por isso, 

que na concepção de ciência dialética, as outras abordagens são retomadas, 

criticadas e reintegradas, visando sua superação, até porque a dialética 

considera a ação como categoria epistêmica essencial. Para Sanchez Gamboa 

(1989, p. 103):  

A “concreticidade” se constrói na síntese objeto-sujeito que acontece 
no ato de conhecer. O concreto é construído no ato de conhecer. O 
concreto é construído como ponto de chegada de um processo que 
tem origem empírico-objetiva, passa pelo abstrato, de características 
subjetivas, e forma uma síntese, validada na mesma ação de conhecer, 
quando o conhecido (concreto no pensamento) é confrontado com seu 
ponto de partida através da prática.          
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Neste enfoque, o homem é um ser social e histórico, embora 

determinado por contextos sociais, culturais, econômicos, políticos sendo o 

criador da realidade social e transformador destes contextos. A Educação sob 

este enfoque é uma prática nas formações sociais e resulta de suas 

determinações econômicas, sociais e políticas e atuando na reprodução da 

ideologia dominante (BOURDIEU E PASSERON, 1982). Sendo a ciência uma 

pratica social, ela é produto da sociedade, o que segundo Loureiro (2007b, p. 

20):  

a compreensão mentalista (idealista) dominante na Educação 
Ambiental, ou seja, de que o pensamento científico e suas idéias 
determinam as condições objetivas de existência, precisa ser superada 
para que uma crítica contextualizada à ciência seja feita, concebendo 
seus limites e potencialidades, principalmente em uma fase do 
capitalismo em que o conhecimento, a tecnologia e a informação são 
fatores decisivos para os interesses políticos e econômicos. Imaginar 
que o pensamento científico inaugurado e promovido por pensadores 
como Descartes, Bacon, Galileu e Newton é o responsável por todos os 
processos de degradação observados contemporaneamente é reduzir a 
questão a um sentido de determinação unidirecional do plano do 
pensamento científico para o das relações sociais e ignorar a história 
das sociedades e das ciências, seus conflitos e contradições. É 
desconsiderar o contexto que favoreceu a formulação do paradigma 
analítico-linear e como esse modo de pensar a ciência potencializou e 
se afinou com certo estilo de vida e modo de produção, tornando-se 
dominante, sem com isso, ter sido consensual na sociedade.               

  

Tendo presente as contradições apontadas no campo científico, 

podemos assinalar que foram pertinentes as proposições do enfoque dialético 

levantado como critica ao modelo cartesiano e positivista no campo epistêmico 

e metodológico. É, sobretudo neste contexto que repensamos a ciência, seu 

método e seus vínculos com a Educação Ambiental que almejamos: 

interdisciplinar, crítica e histórica. Definimos a Educação Ambiental como sendo 

práxis social que favorece a interdependência entre o “eu e o outro” em relações 

sociais na natureza, estabelecendo processos dialógicos com a finalidade de 

emancipar as pessoas e transformar a realidade por meio de processo reflexivo 

e politicamente comprometido com a revolução das subjetividades e práticas na 

sociedade capitalista (LOUREIRO, 2007b; 2006a).   
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Levando em conta tal definição, defendemos uma Educação Ambiental 

que tenha como premissas elementares (LOUREIRO, 2007b, p. 21):  

Pressuposto de que natureza é uma unidade complexa e a vida o seu 
processo de auto-organização; a certeza de que somos seres naturais e 
de que redefinimos nosso modo de existir na natureza pela própria 
dinâmica societária na história natural (não estritamente biológica); o 
entendimento de que os agentes sociais são constituídos por 
mediações múltiplas: logo, não podem ser pensados exclusivamente 
em termos mentais, ditos racionais ou não – somos entes sociais cuja 
liberdade e individualidade se forma na existência coletiva; a 
definição de educação como práxis e processo dialógico, crítico, 
problematizador e transformador nas condições objetivas e subjetivas 
que constituem a realidade; a finalidade de buscar a transformação 
social, o que engloba indivíduos e grupos em novas estruturas 
institucionais, como base para a construção democrática de 

“sociedades sustentáveis” e novos modos de se viver na natureza.    
 

Frente tal perspectiva de Educação Ambiental e das críticas realizadas à 

ciência moderna, pensamos qual opção epistemológica e metodológica tornaria 

compatível a um paradigma complexo, dialético, histórico, transformador e 

libertário? Seria a interdisciplinaridade aliada ou adversária desta visão 

emancipatória na Educação Ambiental?    

 

3.2 A Interdisciplinaridade: uma revisão histórica 

 

As pesquisas sobre interdisciplinaridade surgiram no começo da 

década de 1970 percorrendo vários caminhos que impeliram em 1990 a uma 

parada para refletir sobre os mesmos, ao mesmo tempo em que procedeu a uma 

revisão crítica dos seus fundamentos (FAZENDA, 1994). Entre as conclusões 

destas décadas, ampliaram-se a impossibilidade de construir como unitária, 

absoluta e geral teoria da interdisciplinaridade, mas também é necessária a 

busca do percurso histórico que atravessamos para tratar as questões deste 

tema.  

Embora não seja possível a criação de uma única teoria interdisciplinar, 

é preciso que atentássemos para o movimento pelo qual os pesquisadores do 

tema têm convergido e dialogado nas três últimas décadas. Tal fato nos leva a 

refletir que qualquer atividade interdisciplinar, seja ela de ensino como de 
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pesquisa, requer interações teóricas nos debates epistemológicos fundamentais, 

uma vez que, o problema da interdisciplinaridade envolve um pensamento 

profundo sobre os impasses vividos pela ciência atualmente (FAZENDA, 1994). 

Pois a denominada “crise das ciências” tem sido postulada por diversas teorias 

de pensamento, falando até em crise de teorias, modelos e paradigmas. Isso nos 

leva a aceitar que o exercício da interdisciplinaridade facilitaria o embate dessa 

crise do conhecimento. Contudo, também é preciso compreender o processo 

vivido por essa crise, para que possamos perceber a relevância e os impasses a 

serem superados num projeto que a contemple, embora sabemos que estamos 

longe de “homogeneizações” teóricas. 

No entendimento de Fazenda:  

Parece-me que o grande dilema que vem se propondo desde o final da 
Segunda Guerra teria, por assim dizer, o seguinte perfil simplificado: 
a ciência questionada em suas objetividades não encontra pátria nas 
atuais subjetividades. A verdade paradigmática da objetividade tem 
sido substituída pelo erro e pela transitoriedade da ciência. Essa 
provisoriedade da verdade e da ciência, por conseguinte, vai nos 
permitir anunciar a possibilidade de um real encontro entre ciência e 
existência (FAZENDA, 1994, p. 17).  

 

O século XVIII indicou que a razão como critério de conhecimento e a 

lógica formal seriam sustentáculos da objetividade, pois as dúvidas precisariam 

ser comprovadas, testadas e validadas. Quanto mais se separa, melhor e mais se 

conhece. O progresso é sinônimo de técnica e a ordem gera ordem, que detém o 

poder, o poder de conhecer e o poder de ser. Assim, assumir a contradição entre 

ciência e existência nos remete a elucidar outras distorções decorrentes que 

acreditamos possíveis partindo de uma releitura dos primeiros estudiosos da 

interdisciplinaridade nas últimas décadas. “Entretanto, esse movimento na 

história poderia adquirir o seguinte perfil: 1970 – procurávamos uma definição 

de interdisciplinaridade; 1980 – tentávamos explicitar um método para a 

interdisciplinaridade e 1990 – estamos partindo para construção de uma teoria 

da interdisciplinaridade” (FAZENDA, 1994, p. 18).  

Na década de 70, o exame sobre a interdisciplinaridade poderia ser 

indicado como a década de estruturação básica conceitual, pois a preocupação 
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era fundamentalmente explicitar terminologicamente a temática. A precisão em 

conceituar, explicitar fazia-se presente porque para alguns a 

interdisciplinaridade era uma palavra difícil de ser pronunciada, para não dizer 

entendida.  

A interdisciplinaridade surgiu no continente europeu, principalmente 

na França e Itália, em meio à década de 60, quando os movimentos estudantis 

tinham como sua principal reivindicação um novo estatuto de universidade. No 

contexto latino-americano, tal posicionamento acerca da interdisciplinaridade 

aparece no ano de 1968 no México, em 1969 na Argentina, onde se discutia a 

cisão teoria/prática e a falta de relevância social nos conteúdos curriculares 

(FOLARI, 2004). 

Esse movimento nasceu como oposição ao conhecimento que 

privilegiada o capitalismo epistemológico de algumas ciências, como oposição à 

alienação da Academia para as questões da cotidianidade e as organizações 

curriculares que colocavam o aluno numa restrita e limitada direção, 

constituindo uma patologia do saber (JAPIASSU, 1976). O destino da ciência 

multipartida seria a falência do conhecimento, pois na medida em que nos 

distanciássemos de um conhecimento em totalidade, estaríamos assinalando a 

falência do humano, ou seja, a agonia de nossa civilização (GUSDORF, 1978).  

Para Fazenda (1994, p. 19):  

Conseqüentemente, toda essa discussão teórica da década de 1970, a 
respeito do papel humanista do conhecimento e da ciência, acabou 
por encaminhar as primeiras discussões sobre a interdisciplinaridade 
de que temos notícia. A categoria mobilizadora dessas discussões 
sobre a interdisciplinaridade na década de 1970 foi a totalidade. A 
totalidade como categoria de reflexão foi o tema por excelência de um 
dos principais precursores do movimento em prol da 
interdisciplinaridade: Georges Gusdorf.   

 

No que toca ao ensino universitário, a interdisciplinaridade deveria 

exigir uma atitude que se caracterizaria pelo respeito ao ensino organizado por 

disciplinas e por uma revisão das relações entre as disciplinas e entre os 

problemas sociais. A interdisciplinaridade não seria um “remédio” para 

assegurar a evolução das instituições, mas um novo ponto de vista capaz de 
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exercer um pensamento profundo e crítico sobre as mesmas que fosse capaz de 

consolidar a autocrítica, bem como o desenvolvimento de pesquisas inovadoras. 

Também se constatavam os percalços enfrentados pela crise estudantil do final 

dos anos 60 que conduziam para a superação da dicotomia mundo/presente, 

mundo/pessoal, no ensino universitário. Objetivava-se possibilitar a crítica e a 

compreensão dos confrontos da vida cotidiana.    

No ano de 1977, Guy Palmade afunilou todas as questões levantadas 

pelos pesquisadores da temática, começando um debate aludindo aos perigos 

da interdisciplinaridade converter-se em ciência aplicada (PALMADE, 1979). 

Palmade insistia na relevância da explicação conceitual, afirmando que a partir 

da mesma, os obstáculos a serem transpostos no desenvolvimento de um 

trabalho desta natureza poderia se tornar mais claros. Um dos problemas 

levantados pela interdisciplinaridade seria que ela se convertesse em “ciência 

das ciências”, e, sobretudo, advertia sobre os diferentes “perigos ideológicos” 

na lógica interna das ciências.  

Essa “imprecisão conceitual” vista na interdisciplinaridade e de modo 

geral também na EA, decorre do processo de banalização da teoria e da 

dinâmica conflitiva que não é explicitada entre a as tendências do campo 

ambiental, o que muitas vezes, leva a falsos consensos que servem de 

parâmetros para ações e com isso, são validadas em determinados momentos 

pela dinâmica interna do campo (LOUREIRO, 2006a). Sem dúvida este fato, 

constitui uma premissa que contestamos à luz do método histórico dialético que 

procuramos defender nos horizontes desta pesquisa dos quais é concebível 

dentro da lógica interna das ciências os tensionamentos, conflitos e superações 

(BIANCHETTI, 2004; SEVERINO, 2004; FRIGOTTO, 1989; 2004; SANCHES 

GAMBOA, 1989; LOUREIRO E VIEGAS, 2007c).   

Sendo assim, permanece o questionamento: seria a 

interdisciplinaridade responsável pelo movimento de redimensionamento 

teórico das ciências e pela revisão dos hábitos de pesquisa, constituindo naquela 

capaz de propor novos caminhos educativos (FAZENDA, 1994) para a EA?   
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Na década de 90, os debates sobre a interdisciplinaridade chegaram ao 

Brasil ao fim da década de 60 com grandes distorções, próprias de 

pesquisadores que se aventuram na temática sem uma reflexão mais 

aprofundada e cuidadosa. Dois elementos foram fundamentais a serem 

considerados: a) o modismo que o vocábulo desencadeou, passando a ser 

palavra de ordem a ser empregado na educação, sem atentar-se aos seus 

princípios, nem muito menos para suas dificuldades de realização, b) o avanço 

que a reflexão sobre a temática passou a ter a partir das análises desenvolvidas 

na década de 70 por brasileiros (Hilton Japiassú e Ivani Fazenda) que se 

dedicaram a afunilamentos do tema. 

A primeira obra importante sobre a interdisciplinaridade no país é de 

Hilton Japiassú, Interdisciplinaridade e patologia do saber (1976). A obra é 

constituída de duas partes: a) apresenta uma síntese das principais questões 

que envolvem a temática e, b) anuncia os pressupostos fundamentais para uma 

metodologia interdisciplinar. Para Japiassú, a interdisciplinaridade parece mais 

processo que produto, sendo neste sentido, fundamental o acompanhamento de 

todos os seus passos. Somente assim, possibilitará chegarmos ao esboço de seu 

movimento. Japiassú (1976) aponta como condição para efetivação da 

metodologia interdisciplinar uma nova espécie de cientista, o interdisciplinar. 

Esse tipo de profissional exige uma forma de capacitação, aquela que o torne 

participante do nascimento de uma “nova consciência” e de uma nova 

pedagogia, a baseada na comunicação.     

Outra produção importante que surgiu no Brasil na década de 70 foi a 

de Ivani Fazenda (Integração e Interdisciplinaridade no ensino Brasileiro). Fazenda 

(1979) permaneceu no exame dos aspectos relativos à conceituação do que a 

metodologia, onde sua proposição foi a análise da interdisciplinaridade à época 

das reformas de ensino no Brasil. O descompasso no exame das questões 

centrais e primordiais provocaram não apenas o desinteresse por parte dos 

pesquisadores da época em compreender o que realmente significava a 

proposta.     
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A década de 80 revelou que os pressupostos de uma epistemologia 

tradicional não conduziriam ao avanço no entendimento das implicações 

teóricas da interdisciplinaridade, pois não se tratava de assumir uma posição 

fechada pelo uso de aspectos ou níveis de uma mesma variável. No caso da 

educação, não seria mais possível analisarmos a viabilidade do 

desenvolvimento de um projeto interdisciplinar sem examiná-lo na 

interdependência de outros fatores que dele dependem (FAZENDA, 1994). 

Assim o movimento da história da ciência na década de 80 caminhou na 

busca de epistemologias que explicitassem o teórico, o abstrato, a partir do 

prático, do real. Muitas foram as iniciativas como a obra intitulada 

Interdisciplinaridade e ciências humanas (1983), citado por Fazenda (1994) com a 

colaboração de vários nomes como Bottomore, Gusdorf, Apostel, Dufrenne, 

Morin, Eliade entre outros.  

A obra tratava dos pontos de encontro e cooperação das disciplinas que 

formam as ciências humanas e da influência que umas exercem sobre as outras, 

seja do ponto de vista histórico, seja filosófico. Ainda assim, abordava questões 

para os campos de estudo mais importantes, além de mostrar as relações 

existentes entre as ciências naturais e humanas. Essa obra apresenta conclusões 

relevantes acerca da natureza e do alcance da interdisciplinaridade. Para esse 

grupo, os pontos mais importantes em relação à temática poderiam ser assim 

elencados: a atitude interdisciplinar não seria apenas o resultado de uma 

simples síntese, mas de sínteses imaginativas; interdisciplinaridade não é 

categoria de conhecimento, mas de ação; a interdisciplinaridade nos conduz a 

um exercício de conhecimento: pergunta e dúvida; entre as disciplinas e a 

interdisciplinaridade há uma diferença de categoria e; a interdisciplinaridade se 

desenvolve a partir do desenvolvimento das próprias disciplinas (FAZENDA, 

1994).  

Logo, na década de 80 evidenciou-se a necessidade de explicitações dos 

equívocos surgidos a partir das dicotomias enunciadas nos anos 70. Palmade 

(1979), já havia assinalado para alguns problemas que o modismo 
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interdisciplinar estaria sujeito. A questão ideológica preocupava, constatando as 

reformas educacionais dos anos 60 no Brasil, pois a interdisciplinaridade foi 

introduzida nas diferentes esferas do poder instituído. Entre os mecanismos 

ideológicos de manutenção do poder, está o quadro de inconveniências pela 

qual a temática foi concebida, uma vez que, a voz dos educadores e alunos foi 

silenciada através de articulações governamentais perversas. “Em nome da 

interdisciplinaridade, todo projeto de uma educação para a cidadania foi 

alterado, os direitos do aluno/cidadão foram cassados, através da cassação aos 

ideais educacionais mais nobremente construídos” (FAZENDA, 1994, p. 30).      

Chegando aos anos 90, denominou-se uma época contraditória na 

proliferação de práticas intuitivas, pois os educadores perceberam que não seria 

mais possível esconder o fato da interdisciplinaridade constituir-se na exigência 

da proposta atual de conhecimento. A revisão atual do conceito de ciência 

aponta para a exigência de uma nova compreensão, que não se apoia apenas na 

objetividade, mas que também assume a subjetividade em todas as suas 

contradições e mediações do processo pedagógico. E atualmente marca a 

possibilidade de maiores discussões sobre o projeto antropológico do qual a 

interdisciplinaridade assume em suas contradições mais elementares, e, 

portanto, dialéticas (SEVERINO, 2004).   

 

3.3 Conceituando a interdisciplinaridade 

 
O movimento histórico em torno da interdisciplinaridade que vem 

marcando a presença deste enfoque na educação constitui um dos pressupostos 

diretamente relacionados a um contexto amplo e complexo de mudanças, que 

abrange não só a área da Educação, mas também outros setores da vida social 

como a economia, a política, a tecnologia, para não falarmos na EA como 

relação central deste estudo. Trata-se de uma mudança paradigmática que está 

em curso com diversos debates e contribuições diversas (JAPIASSU, 1976, 

FAZENDA, 1994, SANTOMÉ, 1998, LUCK, 2007).  
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Esta discussão acerca da interdisciplinaridade tem sido geralmente 

tratada sob dois grandes enfoques: um epistemológico e o outro pedagógico, 

mas ambos abarcando conceitos opostos, e muitas vezes complementares 

(THIESEN, 2007). No campo da epistemologia, temos como categorias de 

análise: o conhecimento em seus aspectos de produção, reconstrução e 

socialização; a ciência e seus paradigmas e o método como mediação entre o 

sujeito e a realidade. No enfoque pedagógico, discute-se fundamentalmente, 

questões de natureza curricular, de ensino e de aprendizagem escolar (LUCK, 

2007).   

O processo de industrialização promovido pelo capitalismo a partir do 

século XIX é apontado como o momento de abertura, parcelamento e ruptura 

do conhecimento disciplinar, pois:  

A indústria necessitava de especialistas para enfrentar os problemas e 
objetivos específicos de seus processos de produção e comercialização. 
À medida que a revolução industrial e a tecnologia se desenvolviam, 
surgiam novas especialidades e subespecialidades que, por se 
basearem em algum ramo muito específico de um campo tradicional 
do conhecimento ou em uma nova metodologia e/ou tecnologia de 
pesquisa, exigiam maiores parcelas de independência até atingir a 
autonomia plena como campo profissional e de conhecimento 
(SANTOMÉ, 1998, p. 47-48).       
 

Tais elementos atestam que as relações de produção capitalistas 

originaram diferentes processos de ruptura e alienação do gênero humano, pois 

as instituições educativas (família, escola) sempre estiveram vinculadas a estas 

relações.  

Com a Revolução Industrial, a escola vai-se consolidando como 
principal instituição de formação para o trabalho, não só em sua 
dimensão técnica - o capital beneficiou-se da desqualificação do 
trabalhador - mas principalmente em sua dimensão política: a 
formação cultural ideológica dos indivíduos para o trabalho 
industrial. Esta dimensão diz respeito à formação dos indivíduos para 
as novas relações de trabalho, na indústria, fundamentadas no 
controle do tempo, na eficiência, na ordem e disciplina, na 
subserviência, etc (PIRES, 1998, p. 174). 

 

Santomé (1998) indica que a interdisciplinaridade possui duas linhas 

principais de argumentação: 1) a complexidade das questões enfrentadas atualmente 

pela sociedade; 2) o questionamento aos limites entre as disciplinas e a organização do 
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conhecimento numa perspectiva de unificação do mesmo. Segundo Freitas (1995), 

devido à crescente articulação entre ciência e relações de produção capitalista, a 

afirmação da interdisciplinaridade está vinculada à sua utilidade para o 

processo produtivo do que para uma evolução do progresso científico.  

Santomé (1998) reforça essa posição, asseverando a possibilidade de 

conceitos que o termo traz, tais como: participação, democracia, autonomia, 

vinculados a lutas sociais. Para Santomé, estes termos podem perder seu valor 

intrínseco ao serem cooptados e metabolizados junto aos discursos que 

justificam a reestruturação produtiva das grandes empresas e corporações sob o 

marco capitalista. Procurando superar a contradição entre a potencialidade de 

renovação do fazer científico na interdisciplinaridade e seu uso no processo 

produtivo capitalista, Freitas (1995, p. 109), afirma que “a interdisciplinaridade 

somente poderá ser equacionada como forma de resistência com a assimilação 

crescente do materialismo histórico-dialético. O uso das categorias do 

materialismo dialético poderá estimular a interdisciplinaridade no 

desenvolvimento científico”. 

No que concerne à própria definição da interdisciplinaridade, 

encontramos uma polifonia de vozes. Atualmente, se fala em crise dos 

paradigmas, devido às múltiplas e rápidas transformações do mundo. A noção 

de paradigma e mudança de paradigma está ficando estreita demais para 

acolher a complexidade de mudanças que ocorrem. Por isso, sugerem-se 

enfoques epistemológicos mais abertos, através de expressões como novos 

cenários epistemológicos ou novas configurações epistêmicas (ASSMANN, 

1999).  

A necessidade da interdisciplinaridade na produção e socialização do 

conhecimento na educação vem sendo trabalhada por vários autores, 

principalmente por aqueles que pesquisam as teorias curriculares e as 

epistemologias pedagógicas (THIESEN, 2007). De maneira ampla, a busca por 

este enfoque vem mostrar que há pelo menos uma posição consensual quanto 

ao sentido e a finalidade da interdisciplinaridade: ela busca responder a 
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necessidade de superação da visão fragmentada nos processos de produção e 

socialização do conhecimento, recuperando o caráter de unidade, de síntese, de 

totalidade e de integração dos saberes como veremos a seguir. Embora se 

constata em muitos autores, a ausência da dimensão conflitiva e ideológica 

presente no termo (JANTSCH E BIANCHETTI, 2004; FRIGOTTO, 2004; 

FOLLARI, 2004; SEVERINO, 2004; ETGES, 2004). 

Moraes (2002), em sua obra O Paradigma educacional emergente, ressalta 

que se a realidade é complexa, ela requer um pensamento abrangente, 

multidimensional, capaz de compreender a complexidade do real e construir 

um conhecimento que leve em consideração essa mesma amplitude. Segundo 

Moraes (1996), este novo paradigma científico nos traz a percepção de mundo 

holística, a visão de contexto global, a compreensão sistêmica que enfatiza o 

todo em vez das partes. Também reconhece a interdependência fundamental de 

todos os fenômenos e o perfeito entrosamento dos indivíduos e das sociedades 

nos processos cíclicos da natureza. Através desta percepção ecológica, assinala a 

existência de uma consciência da unidade da vida, a interdependência de suas 

múltiplas manifestações em ciclos de mudanças e transformações. Por fim, 

“enfatiza a consciência do estado de inter-relação e a interdependência essencial 

de todos os fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, sociais, culturais. E, 

desta forma, também os educacionais, transcendendo fronteiras disciplinares e 

conceituais (MORAES, 1996, p. 62).  

A partir do referencial identificado e do conjunto de elementos 
integrantes das novas pautas educacionais, reconhecemos o 
paradigma educacional emergente como sendo construtivista, 
interacionista, sociocultural e transcendente. É um paradigma 
construtivista porque compreende o conhecimento como estando 
sempre em processo de construção, transformando-se mediante a ação 
do indivíduo no mundo, da ação do sujeito sobre o objeto, de sua 
transformação. Construtivista porque possui características 
multidimensionais, entre elas, o seu caráter aberto que lhe permite 
estar sempre em construção, traduzindo a plasticidade e a 
flexibilidade dos processos de auto-renovação. É interacionista porque 
reconhece que sujeito e objeto são organismos vivos, ativos, abertos, 
em constante intercâmbio com o meio ambiente, mediante processos 
interativos indissociáveis e modificadores das relações sujeito-objeto e 
sujeito-sujeito, a partir dos quais um modifica o outro, e os sujeitos se 
modificam entre si. É uma proposta sociocultural, ao compreender que 
o "ser" se constrói na relação, que o conhecimento é produzido na 
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interação com o mundo físico e social, a partir do contato do 
indivíduo com a sua realidade, com os outros, incluindo aqui sua 
dimensão social, dialógica, inerente à própria construção do 
pensamento. Um diálogo que o faz um "ser datado e situado", que 
busca projetar-se, sair de si mesmo, transcender, a partir de sua ação c 
reflexão sobre o mundo e da compreensão de sua própria natureza, 
humana e divina. A transcendência significa ir mais além, ultrapassar-
se, superar-se, entrar em comunhão com a totalidade indivisível, 
compreender-se como parte integrante do universo, onde todas as 
coisas se tocam umas nas outras, como seres interdependentes e 
inseparáveis de um todo cósmico, o que nos leva a compreender que 
somos andarilhos nesta jornada, numa caminhada individual e, ao 
mesmo tempo, coletiva. Essa compreensão do nosso encaixamento no 
cosmo amplia a nossa consciência, acentuando os sentimentos de 
humildade, fraternidade, solidariedade e compaixão, contribuindo 
para a construção de um mundo mais harmonioso, com um pouco 
mais de paz e felicidade que todos buscam (MORAES, 1996, p. 66). 

 

Na análise dialética de Frigotto (2004, p. 26), a interdisciplinaridade se 

impõe pela própria forma do homem produzir-se enquanto ser social e 

enquanto sujeito e objeto do conhecimento social. Ela funda-se no caráter 

dialético da realidade social, pautado pelo princípio da contradição, pelo qual a 

realidade pode ser percebida, ao mesmo tempo como una e diversa. Algo que 

nos impõe delimitar os objetos de estudo demarcando seus campos sem, 

contudo, fragmentá-los. Significa que, embora delimitado o problema a ser 

estudado, não podemos abandonar as múltiplas determinações e mediações 

históricas que o constituem. 

Morin (2005), um dos teóricos desse movimento, entende que só o 

pensamento complexo sobre uma realidade também complexa pode fazer 

avançar a reforma do pensamento na direção da contextualização, da 

articulação e da interdisciplinaridade do conhecimento produzido pela 

humanidade. Para Morin (2005, p. 23):  

a reforma necessária do pensamento é aquela que gera um 
pensamento do contexto e do complexo. O pensamento contextual 
busca sempre a relação de inseparabilidade e as inter-retroações entre 
qualquer fenômeno e seu contexto, e deste com o contexto planetário. 
O complexo requer um pensamento que capte relações, inter-relações, 
implicações mútuas, fenômenos multidimensionais, realidades que 
são simultaneamente solidárias e conflitivas (como a própria 
democracia que é o sistema que se nutre de antagonismos e que, 
simultaneamente os regula), que respeite a diversidade, ao mesmo 
tempo em que a unidade, um pensamento organizador que conceba a 
relação recíproca entre todas as partes. 
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Assim, a interdisciplinaridade pode ser reconhecida como articuladora 

do processo de ensino e de aprendizagem na medida em que se produzir como 

atitude (FAZENDA, 1979), como modo de pensar (MORIN, 2005), como 

pressuposto na organização curricular (JAPIASSU, 1976), como fundamento 

para as opções metodológicas do ensinar (GADOTTI, 2012), como caráter 

socialmente produzido dialeticamente (FRIGOTTO, 2004) e, como elemento 

orientador na formação dos profissionais da educação (LUCK, 2007). 

A interdisciplinaridade sendo um enfoque teórico-metodológico como 

afirma Gadotti (2012) surge na segunda metade do século passado, em resposta 

a uma necessidade verificada principalmente nos campos das ciências humanas 

e da educação: a de superar a fragmentação e o caráter de especialização do 

conhecimento, causados por uma epistemologia de cunho eminentemente 

positivista. Com Descartes e Galileu, as ciências foram se dividindo em muitos 

ramos e a interdisciplinaridade buscou restabelecer, pelo menos, um diálogo 

entre elas, embora não resgatasse a unidade e a totalidade (THIESEN, 2007). No 

ideário positivista, a fragmentação representava uma questão essencial para o 

próprio progresso científico. Com a interdisciplinaridade tratou-se de entender 

melhor a relação entre o todo e as partes.  

Gadotti (1993) ressalta que, no plano teórico busca-se fundar a 

interdisciplinaridade na ética e na antropologia, ao mesmo tempo em que no 

plano prático, surgem projetos que reivindicam uma visão interdisciplinar, 

sobretudo no campo do ensino e do currículo. No Brasil, o conceito de 

interdisciplinaridade chegou, inicialmente, através do estudo da obra de 

Georges Gusdorf e, posteriormente Piaget10. O primeiro autor influenciou o 

                                                           
10 Piaget (1973), a interdisciplinaridade nas ciências humanas tem a finalidade de fazer evoluir o 

conhecimento humano e o sujeito humano uma vez que, nestas pesquisas, apesar de guardarem 

sua especificidade, sujeito e objeto se confundem. Neste sentido, as relações interdisciplinares 

nas ciências humanas correspondem à evolução interna da própria área bem como à uma 

contribuição a epistemologia das ciências como um todo. O interdisciplinar é uma forma de 

reorganização dos domínios do saber através de reconstruções recíprocas com avanços 

(GIORDANI, 2000). 
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pensamento de Hilton Japiassú no campo da epistemologia e Ivani Fazenda no 

campo da Educação como anteriormente já vimos:  

Japiassú foi responsável por introduzir, no Brasil, a partir de 1976, as 
concepções sobre interdisciplinaridade, decorrentes do Congresso de 
Nice, na França, em 1969. Japiassú e Ivani Fazenda são considerados 
responsáveis pela veiculação do tema no Brasil, sendo o fulcro 
temático de Japiassú epistemológico, e o de Fazenda, pedagógico; 
entretanto, os dois autores têm como base de suas teses a filosofia do 
sujeito. De acordo com eles, a interdisciplinaridade é apontada como 
saída para o problema da disciplinaridade, que é contextualizada 
como doença, devendo, portanto, ser superada/curada, através da 
prática interdisciplinar. Para sua viabilização, eles indicam a presença 
de profissionais de várias áreas como necessidade intrínseca ao 
projeto interdisciplinar. Trata-se da presença de equipes 
multidisciplinares para o desenvolvimento de projetos de pesquisa 
(ALVES, BRASILEIRO E BRITO, 2004, p. 141).  

 

Quanto à definição de conceitos para interdisciplinaridade, assinalamos 

que tudo está em processo de desenvolvimento apesar de mais de trinta anos de 

estudos. Dessa forma, qualquer procura por uma definição unívoca e definitiva 

deve ser, a princípio, discutida por tratar-se de proposta que inevitavelmente 

está sendo concebida a partir das culturas disciplinares existentes e porque 

encontrar o limite absoluto de sua abrangência conceitual significa concebê-la 

numa ótica também disciplinar. Diríamos mais, é perder o movimento do real 

em que os conceitos precisam se adequar para captar a dinâmica da realidade. 

Pombo (2003) adverte que na medida em que não há uma definição 

única possível para esse conceito, senão muitas, compreendendo que se evite 

procurar definições abstratas de interdisciplinaridade ou que caiam num 

pluralismo relativista em que cada coisa é um em si mesmo, autosuficiente. Os 

conhecimentos disciplinares são paradigmáticos (no sentido de Kuhn), mas não 

são assim os interdisciplinares. A história da interdisciplinaridade se confunde 

com a dinâmica do conhecimento, pois:  

O ensino convive com a contradição que historicamente existe em seu 
interior. De um lado, coloca-o a serviço da formação das elites 
dirigentes e, de outro lado, produz conhecimentos críticos para a 
interpretação das relações sociais contraditórias que conduzem a seu 
enfrentamento e transformação. Neste espaço, a organização 
curricular fragmentada e desarticulada, disciplinar, reflete a 
cisãohistórica das atividades humanas imposta pelo modelo industrial 
à maioria das populações (Frigotto 1995a). A rígida barreira existente 
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entre as disciplinas, impostas pela ciência moderna às atividades de 
pesquisa e ensino, (Almeida Filho, 1997) reflete o trabalho industrial 
no qual o homem moderno, concretamente, vive sua atividade básica. 
Correndo o risco da simplificação desta idéia, pode-se dizer que o 
conhecimento veiculado nas escolas vem sendo organizado de forma 
tão estanque e fragmentado como a organização do trabalho 
industrial que coloca o indivíduo como objeto de ação parcial e 
obriga-o a constituir-se em um homem dividido, alienado, 
desumanizado. A realidade social e científica da modernidade é 
marcada por esta fragmentação (PIRES, 1998, p. 174). 

 

Conseqüência desta contradição está na fragmentação da realidade 

expresso na institucionalização das disciplinas e na forma como a ciência é 

produzida, o que envolve como esta se valida em momentos sociais particulares 

(relações de produção, hierarquia entre ciências, interesses econômicos, recorte 

da realidade segundo finalidades que geram distinção de campos de 

conhecimento).  

O que se pode afirmar no campo conceitual é que a 

interdisciplinaridade será sempre uma reação à abordagem disciplinar 

normalizadora (seja no ensino ou na pesquisa) dos diversos objetos de estudo. 

Independente da definição que cada autor assinale, a interdisciplinaridade está 

situada no campo onde se pensa a possibilidade de superar a fragmentação das 

ciências e dos conhecimentos por elas produzido e onde também se exprime a 

resistência sobre um saber parcelado.  

Na visão de Japiassú (1976), a interdisciplinaridade caracteriza-se pela 

intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das 

disciplinas no interior de um mesmo projeto. A interdisciplinaridade visa à 

recuperação da unidade humana através da passagem de uma subjetividade 

para uma intersubjetividade. E assim sendo, recupera a ideia primeira de 

cultura (formação do homem total), do papel da escola (formação do homem 

inserido em sua realidade) e do homem (agente das mudanças do mundo). 

Portanto, mais do que identificar um conceito para interdisciplinaridade, o que 

os autores buscam é encontrar seu sentido epistemológico, seu papel e suas 

implicações sobre o processo do conhecer (THIESEN, 2007). 
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Para Freire (1993) a interdisciplinaridade é o processo metodológico de 

construção do conhecimento pelo sujeito com base em sua relação com o 

contexto, com a realidade, com sua cultura. Busca-se a expressão dessa 

interdisciplinaridade pela caracterização de dois movimentos dialéticos: a 

problematização da situação pela qual se desvela a realidade e a sistematização dos 

conhecimentos de forma integrada.  

Não se poderia classificar a construção freireana como uma pedagogia 
pura, nem como um recorte sociológico, nem como filosofia. Ela se 
situa em outro lugar teórico do que o das disciplinas, no lugar teórico 
de suas múltiplas determinações. Freire não chega a uma posição 
interdisciplinar artificialmente, como ocorre com freqüência em outros 
casos. (...). Neste processo ele produziu um campo interdisciplinar de 
duas maneiras: colocando no centro do problema e priorizando a 
análise crítica em relação à escolha de categorias. Na operação 
freireana, está última passou a ser resultado de uma busca 
precisamente para resolver problemas. Essa era uma posição rara há 
duas décadas, quando os intelectuais seguiam de modo geral o 
caminho inverso: buscar problemas que se adaptassem ás categorias 
constitutivas dos modelos que não admitiam alteração (PUIGGRÓS, 
2000, p. 110).   

 

A interdisciplinaridade como prática foi uma preocupação de Freire 

desde os tempos do Recife, até seus trabalhos mais recentes como Secretário de 

Educação de São Paulo. Gadotti expõe essa fase de Freire da seguinte forma:  

A enormidade da obra de Paulo Freire e o seu trânsito por várias áreas 
do conhecimento e da prática nos levam a um outro tema central de 
sua obra: a interdisciplinaridade. Em 1987 e 1988, Paulo Freire 
desenvolve o conceito de interdisciplinaridade dialogando com 
educadores de várias áreas na Universidade de Campinas, 
empenhados num projeto de educação popular informal. O conceito 
de interdisciplinaridade surge da análise da prática concreta e da 
experiência vivida do grupo de reflexão. Essas reflexões foram 
reunidas por Débora Mazza e Adriano Nogueira e publicada com o 
título Na escola que fazemos (1988). No ano seguinte, já como 
Secretário Municipal de São Paulo, Paulo Freire deu início a uma 
grande reorientação curricular que foi chamada de projeto da 
interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade não é apenas um 
método pedagógico ou uma atitude do professor. É uma exigência da 
própria natureza do ato pedagógico. A ação pedagógica através da 
interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade aponta para a 
construção de uma escola participativa e decisiva na formação do 
sujeito social. O educador, sujeito de sua ação pedagógica, é capaz de 
elaborar programas e métodos de ensino-aprendizagem, sendo 
competente para inserir a sua escola numa comunidade. O objetivo 
fundamental da interdisciplinaridade é experimentar a vivência de 
uma realidade global que se inscreve nas experiências cotidianas do 
aluno, do professor e do povo e que, na escola tradicional, é 
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compartimentada e fragmentada. Articular saber, conhecimento, 
vivência, escola, comunidade, meio-ambiente etc., é o objetivo da 
interdisciplinaridade que se traduz na prática por um trabalho 
coletivo e solidário na organização do trabalho na escola. Não há 
interdisciplinaridade sem descentralização do poder, portanto, sem 
uma efetiva autonomia da escola (Disponível em: 
http://www.antroposmoderno.com/textos/freire.shtml)   

 

No livro Educação na cidade (1995a, p. 37), ele expõe que todo o 

planejamento foi realizado através de equipes interdisciplinares. “A 

interdisciplinaridade é estabelecida por Freire, como requisito para uma visão 

social da realidade” (ANDREOLA, 2010, p. 229). Em sua Pedagogia do Oprimido, 

no capítulo III, a metodologia de investigação dos temas geradores, seria 

realizada por equipes interdisciplinares: “A sua última etapa se inicia quando 

os investigadores, terminadas as decodificações nos círculos, dão começo ao 

estudo sistemático e interdisciplinar de seus achados” (FREIRE, 1993, p.114).  

Na metodologia interdisciplinar, proposta por Freire surgiu 

experiências inovadoras em diferentes contextos culturas e geográficos, como a 

pesquisa conscientizante do INODEP de Paris e a experiência de pesquisa e de 

currículo interdisciplinar (ANDREOLA, 2010), descrita no livro Vivendo e 

aprendendo: experiências do IDAC em educação popular (1983, p. 15-37); trata-se do 

curso de 150 horas, surgido da luta social do movimento operário italiano, e 

realizado com a colaboração do IDAC de Genebra. Seus temas geradores 

constituem um paradigma interdisciplinar para a pesquisa, para a integração 

dos diferentes campos científicos e para a organização dos currículos escolares.  

A interdisciplinaridade pensada por Freire é:  

requisito para uma visão da realidade das perspectivas da unidade, 
da globalidade e da totalidade. (...). Tanto na dimensão histórica 
(tempo) quanto na geográfica (espaço), os temas surgem da 
concretude de situações limite, ligadas a aspectos específicos da 
realidade (sociais, econômicos, psicológicos, culturais, políticos, etc), 
cuja compreensão não pode ser dada apenas através do conhecimento 
restrito da subárea específica (ANDREOLA, 2000, p. 71).   

 

Ou seja, podemos também compreender a relação de Freire com a 

interdisciplinaridade assim: 

http://www.antroposmoderno.com/textos/freire.shtml
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O elemento decisivo na opção interdisciplinar de Freire, entretanto, é 
a centralidade que atribui ao sujeito da educação e sua compreensão 
do caráter complexo desse sujeito. (...). Freire compreendeu que o 
trabalhador rural brasileiro não era uma condensação de suas 
múltiplas condições de existência e que sua consciência, longe de ser 
um campo plano e suscetível de adaptar-se a conteúdos estranhos, era 
constituída por mecanismos provenientes da própria raiz político-
cultural. Para Freire, a relação pedagógica torna-se uma situação em 
que a produção de articulações entre a cultura do educador e a do 
educando é conflituosa, necessariamente conflituosa. E Freire nos 
deixa pensando nas enormes virtudes desse conflito, do fato de que a 
transmissão sempre encontre obstáculos e que sua completude seja 
impossível, para garantir uma das mais profundas raízes da 
democracia, a saber, que cada geração seja capaz de negar parte do 
legado que recebe e de produzir algo novo. (PUIGGRÓS, 2000, p. 110-
111).   

 

Didaticamente para o pesquisador tornar-se interdisciplinar, ele precisa 

de uma compreensão mais profunda de sua área de formação, uma vez que, 

somente ela, não é suficiente para dar conta de todo o processo pedagógico. Ele 

deve apropriar-se também das múltiplas relações conceituais que sua área de 

formação estabelece com as outras ciências. O seu conhecimento não deixará de 

ser especialidade, sobretudo quando profundo, sistemático, analítico e 

meticulosamente reconstruído. Todavia ao educador caberá o papel de 

reconstruí-lo dialogicamente na relação com seus alunos por meio de métodos e 

processos reflexivos e críticos.  

Consideramos que a ciência evoluiu a tal ponto, graças à especialização 

que permitiu um amadurecimento alicerçado na “superação do olhar 

superficial, entrando na direção analítica do real” (DEMO, 1998, p. 84). Com 

base neste aspecto, consiste o problema de produzir ciência enquadrando-a em 

polos extremos. De um lado, a especialização extrema; por outro, a 

generalidade. Para Demo, ambas as possibilidades mutilam a realidade. Para 

ele, é preciso superar os extremos e avalia a necessidade de especialidades na 

ciência, com o objetivo de aprofundar o conhecimento, e de especialistas 

capazes de dialogar com outros de diferentes áreas.  

Logo, a interdisciplinaridade pretende “horizontalizar a verticalização 

para que a visão complexa seja também profunda, e verticalizar a 

horizontalização para que a visão profunda seja também complexa” (DEMO, p. 
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88). Com tal característica, a interdisciplinaridade pode ser vista “como a arte 

do aprofundamento com sentido de abrangência, para dar conta, ao mesmo 

tempo, da particularidade e da complexidade do real” (DEMO, 1998, p. 88-89).   

Demo (2001) também aponta a importância da interdisciplinaridade no 

processo de ensino e aprendizagem quando propõe que a pesquisa seja um 

princípio educativo e científico. Para ele, disseminar informação, conhecimento e 

patrimônio cultural é uma tarefa fundamental não somente transmitida, mas 

reconstruída. Assim, a aprendizagem é sempre um fenômeno reconstrutivo e 

político, nunca apenas reprodutivo. Já para Gadotti (2004), a 

interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento 

globalizante, rompendo com as fronteiras das disciplinas. Para isso, integrar 

conteúdos não seria suficiente.  

Goldmann (1979) defende que, inicialmente, a interdisciplinaridade 

aparece como preocupação humanista além da preocupação com as ciências. 

Desde então, parece que todas as principais correntes de pensamento se 

ocupam com a questão da interdisciplinaridade: 1) a teologia fenomenológica 

encontrou nesse conceito uma chave para o diálogo entre igreja e mundo; 2) o 

existencialismo buscou dar às ciências uma "cara humana", a cara da unidade; 

3) a epistemologia, que buscava desvendar o processo de construção do 

conhecimento e fundamentar a unidade das ciências e 4) o marxismo, que busca 

pela totalidade resgatar a “unidade entre todo e parte”.  

Para o paradigma positivista, o universo é um sistema mecânico 

composto de unidades materiais em vista do que podem ser compreendidas de 

forma descontextualizada. A verdade é absoluta, objetiva e existe independente 

do sujeito, sendo a ciência isenta de valores, uma vez que estes são absolutos e 

existentes (LUCK, 2007).  

Por conseguinte, as disciplinas específicas são resultantes de um 

método de construção do conhecimento que fundamentado nos pressupostos 

epistemológicos caracterizam-se por estes elementos gerais: isolar o fenômeno 

estudado em relação ao contexto de que faz parte (a-historicidade); organização 
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das partes estudadas segundo leis causais e lineares; distanciamento do 

pesquisador em relação ao objeto observado de forma a garantir a objetividade 

científica e; pressuposto de que as dimensões de um fenômeno são conhecidos e 

podem ser replicados via experimentação (LUCK, 2007).  

Luck (2007, p.44-45), assim define o modelo positivista:  

tem por objetivo explicar os fenômenos, com vistas a predizê-los e 
controlá-los, em razão do que sua orientação é conservadora. 
Conseqüentemente, generaliza informações de uma realidade. Essa 
generalização estabeleceria leis explicativas, a partir de pressupostos 
de estabilidade, ordem e regularidade dos fenômenos. (...) A maioria 
das disciplinas estabeleceram muitas teorias diferentes, sem, contudo, 
determinar relações entre si, do que resulta o aparecimento de teorias 
paralelas, divergentes, ambíguas e contraditórias, sem ater-se ao 
entendimento desses aspectos. (...). Essa visão da realidade leva a que 
se vejam soluções de problemas como sendo possíveis mediante 
intervenções setorizadas e dissociadas entre si.      

 

Assim, o conteúdo da disciplinaridade é resultado de um processo de 

“saberes especializados” e ordenados que permite ao sujeito conhecer a 

realidade a partir das especificidades e ao mesmo tempo em que deixa de 

considerar o todo de que faz parte.  

Para Goldmann (1979) a concepção materialista-dialética fundado na 

historicidade, pode resgatar a unidade das ciências, pois a contribuição da 

tradição marxista colocou a historicidade como fundamento das ciências. Marx 

afirmava que só existia uma ciência: a História. Assim ele resolvia a questão da 

fragmentação, pois para o marxismo não há como pensar a 

interdisciplinaridade fora da historicidade e da materialidade da produção 

social da existência (FRIGOTTO, 2004).  

Desde então, o conceito de interdisciplinaridade vem se desenvolvendo 

também nas Ciências Humanas, pois sem dúvida, o materialismo histórico-

dialético trouxe uma contribuição importante como fundamento para este 

enfoque epistemológico como veremos no limiar desta pesquisa.  

Jantsch e Bianchetti (2004) contrariamente à concepção historicamente 

defendida por Fazenda e Japiassú, assinalam que a concepção materialista deve 

superar a filosofia do sujeito. Para esses autores:   
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A historicidade e a natureza dos objetos/problemas/projetos não nos 
autorizam a reduzir a interdisciplinaridade ao querer, à vontade 
(voluntarismo) de alguém. Onde a interdisciplinaridade efetivamente 
se põe, ela também se impõe (embora em muitos casos de 
produção/socialização do conhecimento a interdisciplinaridade, 
mesmo sendo uma necessidade, não se ponha, seja pela cultura 
permeada de positivismo ou por outros motivos. Contudo, admitimos 
que  os pesquisadores precisam estar abertos a interdisciplinaridade 
(BIANCHETTI E JANTSCH, 1993, p.26-27).  

 

A reflexão sobre a interdisciplinaridade proposta por esses autores 

considera a historicidade na qual os seres humanos estabelecem suas relações 

sociais de produção e o viés do problema no plano epistemológico. Nesta 

perspectiva, a interdisciplinaridade não é vinculada a opção de um sujeito 

autônomo que busca recuperar a unidade humana (de uma subjetividade para 

uma intersubjetividade). Ou seja, a interdisciplinaridade é uma construção 

social e histórica.  

Jantsch e Bianchetti (2004, p. 15-16) procuram romper com a perspectiva 

consagrada no Congresso de Nice na França em 1969 e difundida no Brasil, dos 

quais contrapõem nos seguintes pontos:  

a) o sujeito não pode ordenar o caos. A fragmentação do 
conhecimento sela o homem ao não domínio sobre o próprio 
conhecimento produzido; b) a fragmentação do conhecimento ou a 
especialização em decorrência do exposto passa a ser entendida como 
patologia, ou seja, um mal que pode ser superado pela vontade do 
sujeito pensante que por força própria extirpa o problema, ou seja, a 
disciplina; c) Interdisciplinaridade só seria fecunda no trabalho em 
equipe; d) a equipe é capaz de viver a interdisciplinaridade em 
qualquer espaço de atuação,  não  se  diferenciando ensino, pesquisa e 
extensão; e) a produção de conhecimento estará garantida uma vez 
satisfeita  a  exigência  do  trabalho  em  parceria,  independente  da  
forma  histórica  da produção  da  existência.  

 

Para além da crítica à concepção “tradicional-hegemônica” da 

interdisciplinaridade, Jantsch e Bianchetti apresentam a sua compreensão sobre 

as condições e possibilidades para a interdisciplinaridade. Tal entendimento 

postula que:  

Não se trata de destruir a interdisciplinaridade – historicamente 
construída e necessária – mas de lhe emprestar uma configuração 
efetivamente científica, que, a nosso ver, seria possível por uma 
adequada utilização da concepção histórica da realidade (JANSTSH E 
BIANCHETTI, 2004, p. 18).  
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Portanto, tais autores consideram que a interdisciplinaridade não pode 

ser separada do modo de produção em vigor e levando em conta, a dimensão 

histórica. A partir desta compreensão, é possível deslocar a ideia de 

fragmentação do conhecimento tomado como um acontecimento abstrato, para 

compreendê-lo como um processo que caminhou e culminou com a 

fragmentação também do trabalho (AIRES, 2011). Conseqüentemente, o 

processo de fragmentação do conhecimento e do trabalho se impôs 

historicamente. Neste sentido, “não se justifica qualquer lamentação pela 

unidade „perdida‟. Uma atitude destas revelaria um olhar para trás e não no 

sentido da história (JANTSCH E BIANCHETTI, 2004, p.198). 

 

3.4 A Interdisciplinaridade na constituição curricular 

 

A Interdisciplinaridade através da produção do conhecimento escolar 

aparece em diferentes níveis de desenvolvimento do projeto educacional e em 

diferentes estágios de intencionalidade política e ideológica dos sujeitos que se 

fazem presentes na seleção do currículo. Para Apple, citado por Silva (1999, p. 

46) é um “resultado de um processo que reflete os interesses das classes e 

grupos dominantes”.  

Sob o ponto de vista epistêmico, a interdisciplinaridade consiste de um 

método de pesquisa e de ensino voltado para a interação em uma disciplina; de 

duas ou mais disciplinas. Compõe um processo que pode ir da simples 

comunicação de ideias até a integração recíproca de finalidades, objetivos, 

conceitos, conteúdos, terminologias, metodologias, procedimentos, dados e 

formas de organizá-los e sistematizá-los no processo de elaboração do 

conhecimento.  

Ao falarmos de interdisciplinaridade e currículo, os posicionamentos 

entre as teorias divergem, uma vez que, a realidade teorizada não se materializa 

nos introduzindo a uma aparente dicotomia entre teoria e prática (CASTRO, 

s/d). O currículo como qualquer processo educativo na sua qualidade de 
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ensino e aprendizagem, tendo como referência a sua natureza e âmbito deve ser 

revisto a partir dos processos sócio-políticos que o compõem. Tal construção 

permanente de práticas integra um significado marcado pela culturalidade e 

pelo social (PACHECO, 1996) descritos pela práxis educativa. Sua interlocução 

entre a posição normativa e a análise-descritiva nos faz concebê-lo numa visão 

processual, aberta e dinâmica capaz de potencializar as opções, decisões e 

problemas que possam surgir.   

A interdisciplinaridade defendida como redimensionamento saber, 

também pode revelar sua ação pedagógica, tanto em seus nexos lógicos da 

realidade para se transformar em instrumento da ação; como também, em seus 

nexos políticos do social para se transformar em instrumento de poder 

(SEVERINO, 2004). Trata-se também de uma posição criticada por ser 

concebida como uma falsa igualdade epistêmica do conhecimento (LOPES, 

1999).   

Para Bernstein (1975), o “currículo disciplinar” funciona como uma 

propriedade privada por ter a sua própria estrutura alicerçada de poder, onde 

as “disciplinas ou matérias singulares são narcisistas, orientadas para seu 

próprio desenvolvimento do que para aplicações fora de si mesmas” 

(BERSTEIN apud SANTOMÉ, 1998. p. 107). Segundo Forquim (1981), o sistema 

compartimentado em contraposição ao sistema de descompartimentação pode 

ser uma forma dos docentes e alunos escaparem a uma nova tirania da 

transparência na qual o maior controle e a maior homogeneização vêm 

colocados.   

Na visão de Bernstein, o saber no currículo compartimentado separa-se 

das pessoas e dos compromissos, rumando para uma sacralização “a-histórica” 

das disciplinas. Já no currículo integrado11, é “garantido apenas pelo fato de 

uma disciplina utilizar conhecimentos de outra. Essas são apenas inter-relações 

intelectuais. A integração pressupõe minimamente um grau de subordinação 

das disciplinas e cursos „insulares‟ a uma idéia relacional” (BERNSTEIN, 1981 

                                                           
11

 Neste sentido, a Integração Curricular pode estar relacionada com a epistemologia das disciplinas 

escolares, com o ensino médio e fundamental (AIRES, 2011).  
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apud LOPES, 1999, p.187). Esse aspecto traz a preocupação com a socialização 

do conhecimento ao conferir neste currículo, maior iniciativa aos docentes e 

alunos, maior integração dos saberes escolares com os saberes cotidianos e o 

combate contínuo à hierarquia e ao dogma do conhecimento (SANTOMÉ, 

1998).  

Por outro lado, na visão de Severino (2004) o sentido interdisciplinar 

precisa redimensionar-se quando se trata do saber teórico e precisa ser 

construído quando se trata do fazer prático como uma condição da prática 

social, pois os homens trabalham em todas as esferas como sujeitos coletivos, o 

saber “[...] enquanto expressão da prática simbolizadora dos homens, só será 

automaticamente humano e automaticamente saber, quando se der 

interdisciplinarmente” (SEVERINO, 2004, p.172). Lopes ao distinguir entre 

disciplinaridade e interdisciplinaridade, expõe que em vez de abdicar as 

disciplinas em nome de um projeto interdisciplinar, “ideal generalista, centrado 

na ideia de unificação do conhecimento” (LOPES, 1999, p.175), devemos 

entender a disciplinaridade, como diálogo pluridisciplinar12 que se estrutura a 

partir da reificação das disciplinas, num constante redimensionamento.  

No entendimento de Santomé (1998), que contraria Lopes (1999), ele 

defende que no currículo disciplinar, o conhecimento acadêmico é ministrado 

de forma paralela sem se encontrar nunca com o conhecimento social, onde a 

realidade cotidiana aparece descontextualizada. Para Santomé, o conhecimento 

                                                           
12 Termo que se refere à justaposição de diversas disciplinas situadas geralmente ao mesmo 
nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existentes entre elas. Assim, 
a pluridisciplinaridade consideraria a Psicologia Educacional como uma disciplina da Psicologia. 
A idéia de pluridisciplinaridade tem origem na tentativa de estabelecer relação entre as 
disciplinas que, dessa forma, receberam um nome específico de acordo com a quantidade da 
integração existente entre elas. Essa relação seria uma tentativa de acabar com a visão de que a 
disciplina seria um tipo de saber específico que possui um objeto determinado e reconhecido, 
sem correlação entre si, constituindo-se em subdivisões do conhecimento. A 
pluridisciplinaridade é considerada pouco eficaz para a transferência de conhecimentos, já que 
parte da noção de que cada matéria contribuiu com informações próprias do seu campo de 
conhecimento, sem considerar que existe uma integração entre elas. (MENEZES E SANTOS, 
2002). 
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“nunca é considerado um requisito e um instrumento para entender, analisar, 

refletir e agir nessa realidade cotidiana e problemática na qual os estudantes 

vivem” (SANTOMÉ, 1998, p. 104). Na visão de Lopes, partindo de que cada 

disciplina representa e se organiza num campo do saber, o conhecimento se 

compartimenta num domínio que não se integra. Esta compartimentação é 

apresentada por ela como, “numa razão atemporal, que considera as estruturas 

lógicas e seus critérios de validação imutáveis” (LOPES, 1999, p.193).  

No seu entender, negar a voz do especialista, não desconstrói o 

processo histórico de divisão social do conhecimento que é condicionada pela 

divisão social do trabalho, nem representa falta de ideologia. Para a autora, a 

valorização do parecer de um especialista não significa tomar decisões políticas 

na sociedade, dado que há diferentes contextos de validade para diferentes 

conhecimentos que se baseiam em diferentes racionalidades (LOPES, 1999). Por 

outro lado, um ensino não integrado para Santomé (1998), encobre a 

intencionalidade na relação entre o conhecimento e a ideologia, pois “ignora-se 

a intencionalidade de toda ação humana e os complexos processos 

intersubjetivos de negociação de significados aos quais esta se deve sujeitar” 

(SANTOMÉ, 1998, p.109). 

Sendo assim, para falarmos de interdisciplinaridade13, temos que nos 

referir aos problemas relacionais entre o uno e o múltiplo, resultantes de uma 

discussão epistemológica e ontológica mais aprofundada (SEVERINO, 2004). 

Independentemente das vias de acesso ao real e das múltiplas determinações 

implícitas, estamos sempre lançando um mesmo olhar, de um único espírito, 

sobre um único real, onde “o ponto de vista não é outra coisa senão a vista de 

um ponto” (GARCIA E MOREIRA, 2003, p.28). Projeto cujo processo de 

desenvolvimento é interativo, implicando unidade, continuidade e 

interdependência entre o que se decide no nível normativo ou no oficial; no 

nível do plano real ou do processo ensino e aprendizagem.  

                                                           
13 Interdisciplinaridade está relacionada com a epistemologia das disciplinas 

científicas, com o ensino superior e a pesquisa (AIRES, 2011). 
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Um currículo construído numa concepção interdisciplinar intencionado 

(SANTOS, 1996) por não apresentar um estatuto epistemológico próprio 

(CARRILHO, 1999), depende do grau de formação, interpretação e atuação dos 

professores e de como este será transmitido e posto em prática (BERSTEIN, 

1975). Logo, a interdisciplinaridade concebida num currículo oficial (no nível 

nacional, institucional ou local) implica considerar o espaço educativo como 

uma cultura específica que se desenvolve dentro de um contexto escolar 

determinado ou para além deste. Este fator expressa a interlocução entre o 

conhecimento científico, o conhecimento do educador e o conhecimento prévio 

dos educandos concretizados na e pela prática. Ou seja, materializando no 

currículo real, a tríade (educador, educando e conhecimento) do processo 

educativo (PAREDE, 1997). 

Ao postularmos o debate sobre a interdisciplinaridade no campo 

curricular, nos propomos a tratá-lo como um sujeito, mas também sua condição 

polifônica atribuída pela carga de ambigüidade em seu sentido etimológico 

(PACHECO, 1996). A palavra currículo é derivado do termo latino currere. É 

antes de tudo, um verbo, uma atividade e não uma coisa, um substantivo 

(PINAR apud SILVA, 1999), deslocando-se o seu significado de pista de corrida, 

para o ato de percorrê-lo. Assim, o currículo é entendido como uma atividade 

não limitada, mas sim à vida cotidiana, efetivando seu caminho a partir de duas 

ideias chaves: a) uma sequência de problemas e b) a não existência à sua volta 

de um consenso.  

Segundo Pacheco (1996, p. 18), “corresponde a um conjunto de 

intenções, situadas no continuum que vai da máxima generalidade à máxima 

concretização, traduzidas por uma relação de comunicação que veicula 

significado social e historicamente válido”. Pois entendemos que no trato 

curricular as “concepções que caracterizam as análises teóricas devem não só 

refletir a prática, mas também orientá-la” (GOODLAND, 1979 apud 

CARRILHO, 1995, p. 5). Ou seja, a lógica da escola na qual fomos formados não 
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é única, há diferentes lógicas presentes na sala de aula e há caminhos diferentes 

para se chegar ao mesmo lugar (GARCIA E MOREIRA, 2003, p. 18).  

Assim, é neste contexto que as teorias curriculares unificam-se em 

práxis, no interesse cognitivo crítico e na ação reflexiva dos sujeitos. 

Fundamenta-se numa práxis concebida na teoria que tem lugar o mundo real e 

o mundo das hipóteses se relacionam. É neste mundo construído e carregado de 

sentido e significado que se objetiva o currículo interdisciplinar. Por 

conseguinte, através de uma abordagem imanentista desta práxis curricular que 

podemos verificar a própria lógica do objeto/problema (JANTSCH, 2004). É 

adentrando e esgotando epistemologicamente esta realidade que saberemos se 

a intenção do currículo interdisciplinar, expressa no seio do processo de ensino 

e aprendizagem seu potencial reflexivo (SEVERINO, 2004). Isso pode ser 

constatado na sua definição e elaboração, como na implantação, execução e 

avaliação no currículo real orientado por sujeitos transformadores, por “pessoas 

envolvidas nas atividades da crítica e do questionamento, a serviço do processo 

de libertação e emancipação” (GIROUX apud por SILVA, 1999).  

Por sua vez, se pretendemos o alcance de um currículo interdisciplinar 

como prática social intencionada, devêssemos considerá-lo como um processo 

incompleto e nunca como um produto (PACHECO, 1996). Promovendo neste 

ato, a construção de um ambiente social de aprendizagem que procurando 

envolver a comunicação e a intersubjetividade, facilite uma relação dialética 

entre os sujeitos do processo de conhecimento. Ao adotar uma perspectiva 

interdisciplinar no desenvolvimento curricular, isso não significa abandonar as 

disciplinas, nem pretender que o educador se torne um multi-especialista capaz 

de levá-lo a superficialidade inócua e vazia em sua ação educativa. Pelo 

contrário, para maior consciência crítica da realidade diante dos fenômenos, 

torna-se relevante a confrontação dialética de interpretações nas situações de 

aprendizagem.  

Articular disciplinas não pode, nem deve ser entendido como proposta 

de esvaziamento como redutoras do processo de ensino e aprendizagem. Tem o 
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horizonte de se prestar a contextualização do saber prévio dos alunos, se 

constituindo como um saber que os situe num amplo campo de conhecimentos, 

de maneira que possam se integrar na sociedade e atuarem criticamente nela e 

sob ela. Práticas, valores, atitudes, propósitos e perspectivas presentes no 

mundo social e cultural interpretam e agem na realidade, uma vez que, “é na 

prática que as coisas humanas efetivamente acontecem, que a história se faz” 

(SEVERINO, 2004, p. 161).  

 

3.5 A Interdisciplinaridade nos documentos, Leis e Conferências Ambientais 

 

Entre educadores e pesquisadores do campo ambiental torna-se comum 

a compreensão de que a interdisciplinaridade é de suma relevância para o 

fortalecimento das práticas de Educação ambiental nos âmbitos formal e não-

formal (LIMA, s/d). Sendo assim, a nossa intenção é expor de modo breve, 

pontos chaves de documentos oriundos das Conferências Ambientais 

internacionais e da legislação educacional do Brasil que expressam a temática 

interdisciplinar e de que modo está relacionada com a EA.  

Em termos cronológicos e mundiais, a primeira vez que se adotou o 
nome Educação Ambiental foi em um evento de educação promovido 
pela Universidade de Keele, no Reino Unido, no ano de 1965. Na 
Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano – 
Estocolmo, 1972, no princípio 19, foi ressaltada a importância de se 
trabalhar a vinculação entre ambiente e educação, iniciando uma 
discussão específica de caráter mundial que a colocou no status de 
assunto oficial para a ONU e em projeção mundial (LOUREIRO, 
2006a, p. 69).   

 

Tais Conferências possuem importância para a institucionalização e 

normatização da EA no Brasil. Concomitantemente, trataremos das leis que 

trazem a temática interdisciplinar à área, pois compreendemos que este conjunto 

de documentos forma o marco de referência regulatório para o campo.   

Consideramos oportuno apresentar estas Conferências, Leis e documentos em 

seu conteúdo normativo de forma sistemática, visando colaborar para a 
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compreensão e utilização teórico-metodológica da interdisciplinaridade na 

Educação Ambiental. 

 

3.5.1 A Conferência de Estocolmo (1972) 

 

Entre as recomendações do Plano de Ação aprovado pela Conferência de 

Estocolmo (1972), ganhou destaque a de n. 96 que assinala:  

enfoque interdisciplinar e com caráter escolar e extra-escolar, 
que envolva todos os níveis de ensino e se dirija ao público em 
geral, jovem e adulto indistintamente, com vistas a ensinar-lhes 
as medidas simples que, dentro de suas possibilidades, possam 
tomar para ordenar e controlar seu meio. 

 

3.5.2 Seminário Internacional de Educação Ambiental de Belgrado (1975) 

 

Outro marco significativo foi o Seminário Internacional de Educação 

Ambiental de Belgrado (1975), cujo evento é de referência para a área e que tem 

como um dos princípios de orientação aos Programas de Educação Ambiental 

“assumir um enfoque interdisciplinar”. Um dos méritos deste Seminário foi 

reforçar a necessidade de uma nova ética global e ecológica, ligada aos 

processos de erradicação de problemas sociais como a fome, a miséria, o 

analfabetismo, a poluição, a degradação dos bens naturais e a exploração 

humana, através de um novo modelo de desenvolvimento e da compreensão de 

que os problemas estão vinculados (LOUREIRO, 2006a). Belgrado intervém no 

modo de conceber a EA como amplo processo educativo formal ou informal, 

englobando a dimensão política, cultural e social capaz de gerar valores novos, 

habilidades e atitudes em consonância com a sustentabilidade.  

 

3.5.3 A Taller Subregional de Educación Ambiental para Educación secundaria 

 

A Taller Subregional de Educación Ambiental para Educación secundaria 

realizado em Chosica no Perú (1976), possui uma das mais completas e 

complexas análises em Educação Ambiental, trazendo a necessidade de 
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transformar as sociedades tais como estão estruturadas e associando o social ao 

natural. Chosica apontou a precisão metodológica de a Educação Ambiental ser 

participativa, permanente, interdisciplinar (grifo nosso), construída na 

realidade do cotidiano e implicando sobre a formação curricular no ensino 

formal (UNESCO, 1980).         

 

3.5.4 Conferência Internacional sobre a Educação Ambiental de Tbilisi (1977) 

 

A Conferência Internacional sobre a Educação Ambiental de Tbilisi, 

organizada pela UNESCO em 1977, traz em sua recomendação n. 1 a temática 

interdisciplinar:  

A educação ambiental é o resultado de uma orientação e articulação 
de diversas disciplinas e experiências educativas que facilitam a 
percepção integrada do meio ambiente, tornando possível uma ação 
mais racional e capaz de responder às necessidades sociais (...). Para a 
realização de tais funções, a educação ambiental deveria (...) enfocar a 
análise de tais problemas através de uma perspectiva interdisciplinar 
e globalizadora, que permita uma compreensão adequada dos 
problemas ambientais. 

 

Tbilisi é identificada como referência na área ambiental em função do 

momento histórico em que aconteceu e pela participação em escala global de 

representações de Estado. A Conferência assinala a Educação Ambiental como 

um meio educativo pelo qual se podem compreender de maneira articulada a 

dimensão social ambiental problematizando a realidade e buscando as raízes da 

crise civilizatória (LOUREIRO, 2006). A mesma Conferência inclui a 

interdisciplinaridade como um dos seus princípios assegurando que a EA deve 

ser aplicada com “um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo 

específico de cada disciplina, de maneira que se adquira uma perspectiva global 

e equilibrada (DIAS, 2003).  

Foi na perspectiva da Conferência Intergovernamental da Educação 

Ambiental de Tbilisi (1977), que a Educação Ambiental passou a ter a seguinte 

definição: “dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para 

a resolução dos problemas concretos do meio ambiente através de enfoques 
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interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e 

da coletividade” (Dias, 2003, p. 98). Na visão de Dias (2003, p. 117), “pela 

própria natureza do ambiente, dadas as suas múltiplas interações de fundo 

ecológico, político, social, econômico, ético, cultural, científico e tecnológico, 

não se poderia tratar o assunto em uma única disciplina.”  

Ainda assim, Tbilisi traz duas orientações importantes na 

recomendação n. 2 (UNESCO, 1980): a) considera o ambiente em sua totalidade, 

ou seja, em seus aspectos naturais criados pelo ser humano em sua dinâmica 

relacional de mútua constituição destacando a complexidade dos problemas 

ambientais e, b) em conseqüência a necessidade de desenvolver o senso crítico e 

as habilidades necessárias para resolver tais problemas concentrando nas 

situações ambientais atuais tendo em vista a perspectiva histórica, e fazendo 

com que as ações educativas sejam contextualizadas considerando os 

problemas do cotidiano.   

 

3.5.5 Seminário sobre Universidade e Meio Ambiente para a América Latina e o Caribe 

 

Em 1985, realizou-se em Bogotá, Colômbia, o Primeiro Seminário sobre 

Universidade e Meio Ambiente para a América Latina e o Caribe. A intenção era 

diagnosticar o avanço dos problemas ambientais nas Universidades da região, 

trocando experiências, conceitos, orientações e critérios sobre a incorporação da 

dimensão ambiental nas práticas acadêmicas e de pesquisa (GONZÁLEZ-

GAUDIANO, 2005), tratando da dimensão ambiental em três áreas: ciências 

naturais, ciências sociais e engenharia. No documento,  

afirma-se que a incorporação da dimensão ambiental vai além das 
possibilidades de introduzir cátedras “interdisciplinares” formadas 
pela conjunção de saberes e métodos provenientes de diferentes 
disciplinas e, desde então, já era claro que a área mais resistente para 
incorporar a dimensão ambiental era de ciências sociais (GONZÁLEZ-
GAUDIANO, 2005, p. 126) 
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3.5.6 O Parecer 226/87 do Conselho Federal de Educação (CFE) 

 

Em nível legislativo, o extinto Conselho Federal de Educação (CFE) emitiu 

o parecer 226/87, dando ênfase que a Educação Ambiental deve ser iniciada na 

escola, numa abordagem interdisciplinar e levando a população a um 

posicionamento em relação aos fenômenos ou circunstâncias do ambiente.   

 

3.5.6 O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) 

 

O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) foi desenvolvido 

junto a Rio/92. Seus objetivos estavam em consonância com os fundamentos da 

Educação Ambiental contidos na Lei n. 9.765/99, tendo como um dos seus 

princípios a transversalidade, elaborada a partir de uma perspectiva inter e 

transdisciplinar (grifo nosso). Na exposição dos princípios norteadores do 

ProNEA, alguns se destacam: (1) respeito à liberdade e apreço à tolerância; (2) 

vinculação entre ética, estética, educação, trabalho e práticas sociais; (3) 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; (4) compromisso com a cidadania ambiental ativa; (5) 

transversalidade construída a partir de uma perspectiva interdisciplinar; entre 

outros igualmente importantes, que apontam para a vinculação da EA à 

construção da cidadania.  

No entendimento de Loureiro (2008, p. 8):  

O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), lançado em 
1994 e reorganizado em 2004, sinaliza claramente para um novo 
patamar de compreensão do processo educativo. Articula as 
mudanças de percepção e cognição no aprendizado às mudanças 
sociais e explicita o reconhecimento de que a intenção básica da 
educação não está apenas em gerar novos comportamentos ou 
trabalhar no campo das idéias e valores. Propõe compreender as 
especificidades dos grupos sociais, o modo como produzem seus 
meios de vida, como criam condutas e se situam na sociedade, para 
que se estabeleçam processos coletivos pautados no diálogo, na 
problematização do mundo e na ação. Com isso, passa-se a ter, por 
pressuposto, que é a transformação das condições materiais e 
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simbólicas que expressa a concretude do ato educativo na superação 
das formas alienadas de existência e das dicotomias entre sociedade-
natureza. 
 

 

3.5.7 Conferência Mundial sobre a Educação Superior (1998) 

 

Na Conferência Mundial sobre a Educação Superior, realizada na sede da 

Unesco na cidade de Paris (1998), foram elencadas linhas pelas quais se 

impulsionaria o exame interdisciplinar e ambiental. As referências ao ambiental, 

ao sustentável e a interdisciplinaridade são imprecisas. Na visão da Conferência 

deve-se-iam reforçar a inovação, a interdisciplinaridade (grifo nosso) e a 

transdisciplinaridade nos programas, baseando as orientações em longo prazo 

nos objetivos e nas necessidades culturais e sociais (GONZÁLEZ-GAUDIANO, 

2005).  

Também neste evento apontou a pertinência ao respeito às culturas e a 

proteção ao meio ambiente, dos quais o objetivo era facilitar o acesso a uma 

educação ampla, como também especializada e para determinados cursos, 

amiúde interdisciplinar (grifo nosso). Em seguida, propôs que a educação 

superior deve reforçar suas funções de serviço à sociedade para que suas 

atividades estejam voltadas para a erradicação da pobreza, da deterioração do 

meio ambiente e das doenças, principalmente mediante uma proposição 

interdisciplinar e transdisciplinar para análise dos problemas e situações 

apresentadas.      

 

3.5.8 A Lei nº 9.795/99 da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) 

 

A Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que instituiu a “Política 

Nacional de Educação Ambiental” tratou da importância do enfoque 

interdisciplinar como essencial para o desenvolvimento da Educação Ambiental 

no Brasil. A abordagem interdisciplinar das questões ambientais implica em 

utilizar a contribuição das várias disciplinas (conteúdo e método) para se 
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construir a compreensão e explicação do problema tratado e desse modo, 

superar a compartimentação. Implica, também, em envolver as populações e 

valorizar seus conhecimentos:   

Para tentar colocar em prática as recomendações da Conferência de 
Tbilisi o Brasil aprovou e sancionou a Lei 9795/99 da Política 
Nacional de Educação Ambiental. A Lei estabelece a Educação 
Ambiental como um componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-
formal que deverá ser desenvolvida como uma prática educativa 
integrada, contínua envolvendo todos os professores. Na realidade, a 
abordagem interdisciplinar defende a superação da fragmentação do 
saber (MIRANDA, MIRANDA E RAVAGLIA, 2010, p. 3).  

 

No que se refere ao objeto do presente texto, podemos destacar 

(LOUREIRO, 2006a, p. 84-85):  

Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental: 
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a 
interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, 
sob o enfoque da sustentabilidade; 
III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva 
da inter, multi e transdisciplinaridade; 
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas 
sociais; 
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 
VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, 
regionais, nacionais e globais; 
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade 
individual e cultural. 
 
Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental: 
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo 
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 
científicos, culturais e éticos (grifo nosso); 
II - a garantia de democratização das informações ambientais; 
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 

problemática ambiental e social (grifo nosso); 
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 
inseparável do exercício da cidadania; 
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em 
níveis micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma 
sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da 
liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 
responsabilidade e sustentabilidade; 
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VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a 
tecnologia; 
VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. 

 

Constatamos na Lei uma direção com o desenvolvimento de posições 

compatíveis com a questão ambiental e a sua relação com o processo de 

transmissão e criação de saberes e práticas sociais na defesa das abordagens que 

visem realizar uma práxis educativa. Tal perspectiva se efetiva através de um 

conjunto integrado de atividades curriculares e extra-curriculares, 

possibilitando ao aluno aplicar o saber de modo contextualizado como é visto 

no ensino formal.   

Ao refletir sobre as relações entre interdisciplinaridade e educação 

ambiental, Dias (2003, p. 117) alude que: 

O enfoque interdisciplinar preconiza a ação das diversas disciplinas 
em torno de temas específicos. Assim, torna-se imperativa a 
cooperação/ interação entre todas as disciplinas. Ultimamente, tem 
sido, muito grande as contribuições por parte das artes, dado o seu 
grande potencial de trabalhar com sensibilização, elemento essencial 
para comunicar-se efetivamente. Antes, a EA ficava restrita à área de 
Ciências ou Biologia, o que foi um erro. Precisamos praticar a EA de 
modo que ela possa oferecer uma perspectiva global da realidade e 
não uma perspectiva científica e biológica apenas. São importantes os 
aspectos sociais, históricos, geográficos, matemáticos, de línguas, da 
expressão corporal, da filosofia, etc..  

 

3.5.9 Programa Nacional de Formação de Educadores (as) Ambientais (ProFEA) 

 

Outro Programa importante para a temática ambiental é o Programa 

Nacional de Formação de Educadores (as) Ambientais (ProFEA).  Segundo Tamaio 

(2008, p. 27):  

Ele tem como objetivo qualificar as ações de educação ambiental para 
que exijam menos intervenções diretas e mais apoio às reflexões e 
ações autogeridas regionalmente. É preciso desenvolver uma 
dinâmica nacional contínua e sustentável de processos de formação de 
educadores(as) ambientais, a partir de diferentes contextos. As 
atividades do ProFEA visam à criação de sociedades sustentáveis, por 
isso consideram essenciais a “sensibilização afetiva e a compreensão 
cognitiva da complexidade ambiental”, o que possibilita a construção 
de “um saber ambiental e fortalece a potência de ação nos 
diversificados atores e grupos sociais que trabalham na perspectiva da 
criação de um futuro sustentável” 
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Entre os objetivos principais do ProFEA, estão: 1) Apoio e estímulo aos 

processos educativos que apontem para a transformação ética e política em 

direção à construção da sustentabilidade socioambiental; 2) Fortalecer 

instituições e seus sujeitos sociais para atuarem de forma autônoma, crítica e 

inovadora em processos formativos, ampliando o envolvimento da sociedade 

em ações socioambientais de caráter pedagógico.  

Seus referenciais metodológicos estão situados na Pedagogia da Práxis, 

Pesquisa-Ação-Participante, Comunidade interpretativa, Comunidade de 

aprendizagem, Hermenêutica, Intervenção Educacional, Inter e 

transdisciplinaridade (grifo nosso), Laboratório conceitual, Vanguarda que se 

autoanula, Cardápio de conteúdos. Tais conceitos, princípios e estratégias estão 

carregados de significados para a prática educacional libertária, crítica e 

emancipatória. Estes significados políticos e pedagógicos distanciam-se das 

perspectivas educacionais prescritivas. Em síntese, o ProFEA assinala sem 

desenvolver de modo mais profundo e crítico a temática trans e interdisciplinar 

como uma das referências metodológicas, embora tenha em seus postulados 

significados pautados por uma prática educacional crítica e emancipatória.   

 

3.6 A Interdisciplinaridade e o Ambiente na Lei de Diretrizes e Bases (LDB)  

 

A necessidade e urgência na formação dos educadores ambientais 

surgem da consciência dos problemas ambientais e da relevância dos sistemas 

educacionais buscarem soluções reais para essa situação (CASTRO, 

SPAZZIANI E SANTOS, 2010). Assim, os pontos da histórica Conferência de 

Tbilisi (1977) reforçaram o aspecto na medida em que: incluiu no programa de 

formação a educação ambiental e ajudou professores dos centros de formação 

na área; facilitou aos futuros educadores uma formação mais concatenada à 

realidade urbana e rural; por fim, tomou medidas necessárias para que a 

formação em educação ambiental esteja ao alcance dos demais educadores. 
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Destacamos que a formação de educadores ambientais implica em 

reformulações metodológicas, conceituais e curriculares, e mais ainda, novas 

configurações docentes. Tal perspectiva deve contemplar o conhecimento 

enquanto um processo dialético resultante da interação entre sujeito e objeto do 

conhecimento, a dimensão complexa e contextualizada dos problemas 

ambientais. Sua metodologia de ensino deve recorrer ao conflito cognitivo 

buscando reconstruir novas conceituações na medida em que devemos estar em 

ligação com os pressupostos da EA: como a interdisciplinaridade, a 

participação, a contextualização, o meio ambiente, o sujeito e a cidadania 

auxiliando a redimensionarmos projetos político-pedagógicos. 

Frente à emergência dos novos paradigmas científicos, das orientações 

da LDB (Lei de Diretrizes e Bases/1996), da inclusão da EA em todos os níveis 

de ensino e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as instituições de 

ensino encontram-se diante de uma crise, quanto aos seus reais objetivos e sua 

função, especificamente no que toca à formação de professores que atuam e 

desenvolvem projetos de EA. Devemos reconhecer, as orientações do Conselho 

Federal de Educação (CFE – Parecer n. 226/87, quanto ao caráter 

interdisciplinar), a Constituição Federal que alude a educação ambiental e sua 

obrigatoriedade em todos os níveis e o Programa Nacional de Educação 

Ambiental do Ibama/MEC (BRASIL, 1995). 

Sendo assim, na Lei da educação n. 9.394, promulgada em 30 de 

dezembro de 1996, que estabeleceu as diretrizes e bases da educação nacional, 

não faz menção específica sobre o termo Educação ambiental. O artigo 26 alude 

os currículos e ressalta a necessidade do “conhecimento do mundo físico e 

natural e da realidade social e política”. E o artigo 32, concerne aos objetivos e 

destaca a “compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes, e dos valores presentes na sociedade”, aparecendo como 

referência, embora não especifica o tema da educação ambiental (BRASIL, 

1996). A LDB procura assinalar entre os seus princípios, a compreensão do 

ambiental natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 
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valores e que se fundamenta a sociedade. Para a Lei, deve incentivar também o 

trabalho de pesquisa e desenvolvimento sobre o entendimento do homem e o 

meio em que vive.  

 

3.7 Educação Ambiental e transversalidade nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como uma das propostas 

do MEC de promover competências e diretrizes com Estados e municípios, tem 

sido foco de críticas de modo particular no seu processo colaborativo (CASTRO, 

SPAZZIANI E SANTOS, 2010). Em relação a tais críticas, aludem-se que os 

PCN pouco ajudaram no que concerne ao esclarecimento quanto à diferença 

entre interdisciplinaridade, temas transversais e trabalho por projetos, pois o 

documento não explicita como integrar os conteúdos aos temas transversais 

(MACEDO, 1999). Ou seja, constata-se que os PCN são meras adequações dos 

planos e programas curriculares dos professores aos conteúdos propostos, sem 

que isso, promova mudanças na prática da sala de aula. Pensamos que um 

parâmetro curricular não pode promover mudanças precisas para que 

alcancemos uma prática educativa escolar em consonância com a perspectiva de 

uma sociedade democrática, igualitária e justa (KRAMER, 1997), pois somos um 

país multicultural e se faz necessário construirmos propostas curriculares 

plurais. Propostas que vão ao encontro de diferenças étnicas, de gênero, sexo, 

classe e cultura.  

O texto dos PCN aponta que o ensino da EA deve considerar as esferas 

locais e globais, favorecendo tanto a compreensão dos problemas ambientais 

em termos macro (político, econômico, social e cultural) como em termos 

regionais. Seus conteúdos de Educação Ambiental se integram no currículo 

escolar, partindo de uma relação de transversalidade e exigindo do professor 

readaptação dos conteúdos abordados na sua disciplina, embora a EA não deva 

se configurar como uma nova disciplina. Os PCN estabelecem a necessidade de 

reformulações do projeto pedagógico de cada escola, no sentido de superação 
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da fragmentação do conhecimento e devem superar “as divergências de 

interesses, as várias formações profissionais e as diferentes escalas de valor 

(KRAMER, 1997).  

Assim, a Educação Ambiental passa a integrar os temas transversais 

sugeridos nos PCN. Os PCN “constituem um referencial de qualidade para a 

educação no ensino fundamental em todo país” (BRASIL/SEF, 1997b, p. 13). A 

cidadania foi eleita, segundo o documento, como eixo central da educação 

escolar e se justifica a seleção de temas que geram conteúdos de relevância 

social, pois a educação ambiental já incorpora os conteúdos de ciências, sendo 

apresentada em outra estrutura curricular proposta nos PCN. A 

transversalidade de questões sociais importantes nos cursos escolares é uma 

tendência que possui origem em propostas internacionais, tendo como exemplo 

a reforma espanhola14.    

Os temas transversais devem ser colocados no centro das preocupações 

sociais e educacionais, sendo possível transitar aos conteúdos das disciplinas 

                                                           
14 Segundo Prestini: Discutir a reforma educacional espanhola é particularmente importante 

para nós no Brasil porque um dos seus principais responsáveis, César Coll, professor da 

Psicologia da Educação da Universidade de Barcelona, participou como consultor internacional 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC). Dessa forma, muitas de suas idéias passaram a 

influenciar todo o nosso sistema de ensino. A Espanha, no começo da década de 80, passados 

alguns anos do início da sua transição política de uma forma de governo ditatorial para um 

regime democrático, vive uma série de reformas de caráter experimental no sistema de ensino, 

com exceção o ensino universitário. Entretanto, essas diversas pequenas reformas não 

conseguiram desencadear o processo de transformação necessária no sistema educativo 

espanhol, que tornasse possível a adaptação ao novo cenário social, político e econômico 

resultado da transição política. Em 1987, o Ministério de Educação e Ciência da Espanha propõe 

para debate uma reforma global do sistema educacional. Após, quase dois anos e meio de 

debates e várias experiências, constantemente avaliadas, em 1989, dá-se por encerrada a 

discussão com a publicação do Livro Branco para a reforma do sistema educacional. Esse 

documento serviu de antecedente para a LOGSE (Lei Orgânica da Ordenação Geral do Sistema 

Educacional), que entrou em vigor em outubro de 1990, e reestruturou todo o sistema, 

acarretando mudanças no currículo espanhol caracterizadas principalmente pela adaptação à 

nova visão interdisciplinar do conhecimento e pela inclusão dos temas transversais. Uma 

grande novidade na Reforma do sistema educacional espanhol foi a importância dada aos 

conteúdos de ensino e sua nova classificação. Sua relevância aqui se faz, em função de seu largo 

emprego no discurso dos Parâmetros Curriculares da reforma educacional brasileira.  

(PRESTRINI, 2005, p. 21-23). 
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formais (BUSQUETS et alli, 1993). Tais temas buscam a promoção de 

significados para a aprendizagem das disciplinas que devem surgir como 

instrumentos culturais de grande significação aproximando o conhecimento da 

vida social. No caso da reforma curricular do Brasil, os temas transversais “não 

devem constituir novas áreas, mas antes um conjunto de temas que aparecem 

transversalizados nas áreas definidas, isto é, permeando a concepção, os 

objetivos, os conteúdos e as orientações didáticas de cada área (BRASIL/SEF, 

1997b, p. 64). Também, as temáticas transversais “sejam explicitamente 

trabalhadas e conteúdos de campos diferentes sejam colocados na perspectiva 

de respondê-las (BRASIL/SEF, 1997b, p. 37-8).  

Logo, o trabalho atendido na perspectiva transversal se define em torno 

de alguns pontos, de acordo com o PCN (BRASIL/SEF, 1997c): os temas não 

constituem novas áreas, o que pressupõe um tratamento integrado; a proposta 

transversal traz a necessidade de a escola refletir e atuar na educação de valores 

e atitudes em todas as áreas, garantindo que a perspectiva sócio-política seja 

expressa no trabalho pedagógico e; a perspectiva transversal incita uma 

transformação da prática pedagógica, pois rompe a limitações de atuação dos 

professores às atividades formais ampliando a responsabilidade com a 

formação dos alunos. A proposição dos PCN orientou para que todas as áreas 

ou disciplinas tradicionais incorporem conteúdos e objetivos dos temas 

transversais. Já a Reforma espanhola colocou os temas transversais no centro do 

processo educativo de forma que as áreas ou disciplinas tradicionais sirvam 

como instrumentos de compreensão das questões sociais.  

Portanto, os temas transversais, partindo dos problemas atuais, 

precisam da abordagem dos diferentes campos do conhecimento e não devem 

ser tratados por uma única disciplina, a fim de não descaracterizar sua 

complexidade (CASTRO, SPAZZIANI E SANTOS, 2010). As inclusões nos 

debates podem promover reais transformações nos conteúdos e nas áreas 

curriculares tradicionais, transformando-as em “atividades-meio” para o 
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entendimento dos fenômenos sociais, culturais, tecnológicos, econômicos e 

científicos vividos pela nossa sociedade.  

Do mesmo modo, a revisão dos PCN demonstrou a primazia no 

desenvolvimento de todas as instâncias da escola no ensino da EA. A 

participação do professor é valorizada, visto que a ele compete administrar os 

procedimentos que acarretem a produção do saber e de pesquisas na área. 

Assim, as atividades dos professores que atuam na educação ambiental são 

componentes do aprimoramento da cidadania, no sentido de propiciar uma 

reflexão crítica de sua prática como e enquanto educador. O PCN indica o 

entendimento a respeito do papel do professor perante à educação ambiental 

(SANTOS, 1998), uma vez que, as estratégias a serem desenvolvidas no debate 

sobre a EA não estão descritos, o que pode prejudicar a aprendizagem dos 

conteúdos da área.  

Outrossim, os PCN assinalam a relevância da participação da 

comunidade na educação ambiental visando o envolvimento da escola com o 

ambiente em que está situada. O estabelecimento de vínculos com instituições 

da sociedade civil possibilita ricos aprendizados, haja vista que constitui 

espaços de dinamização da temática, assim como o envolvimento do educando 

com os problemas locais adquire maiores significados, podendo aproximá-lo 

junto a movimentos de defesa do meio ambiente. Pois um dos princípios a 

serem vistos no ensino da EA será contemplado, já que a mesma conseguirá 

atingir a totalidade dos grupos sociais (CASTRO, SPAZZIANI E SANTOS, 

2010).  

Compreendemos que a articulação com as instituições como as Igrejas, 

sindicatos e meio de comunicação, como parceiros nestas bandeiras ambientais 

são de grande valia e importância, já que a representação destes setores é 

reconhecida pela sociedade e o papel que cumprem na mesma é vital para o 

questionamento e proposição desta temática.  

Os conteúdos presentes no PCN estão desenvolvidos em três blocos 

como veremos a seguir: a) ciclo da natureza: água, matéria orgânica, as teias e 
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cadeiras alimentares, demais elementos que se apresentam na natureza de 

forma cíclica no espaço e no tempo; b) sociedade e meio ambiente: diversidade 

cultural e ambiente, limites da ação humana, principais características do 

ambiente regional, relações pessoais e culturais dos alunos e da comunidade. 

Análise crítica de atividades de produção e práticas de consumo e busca de 

alternativas de relação entre sociedade e natureza e; c) meio ambiente e 

conservação ambiental: manejo e conservação da água, tratamento de detritos 

humanos, coleta e reciclagem de lixo, poluição do ar, sonora, da água e solo. 

Trata de modo mais detalhado das interferências positivas e negativas dos seres 

humanos sobre o ambiente apontando suas conseqüências. Conforme vimos, os 

conteúdos possuem a intenção de trazer pontos relevantes do ponto de vista da 

importância do debate da temática ambiental na atualidade, como também 

questionar que tipo de formação os educadores vem tendo para exercerem seu 

papel no trato destes conteúdos.   

Portanto, a compreensão dos PCN requer um diálogo mais profundo 

entre governo e sociedade no exame de suas condições (CASTRO, SPAZZIANI 

E SANTOS, 2010). Logo, devemos considerar que: “o que tem que ser 

questionado é se os PCN modificam ou reforçam determinadas culturas 

político-pedagógicas, como a cultura tutorial da escola, a concepção de 

intervenção-inovação, a relação entre governo, escola e professor público 

(ARROYO, 1999). Da mesma maneira, discute-se a questão da transversalidade, 

pois para o alcance dos objetivos dos PCN, se faz um processo de educação 

continuada dos professores na tentativa de superar a falta de clareza quanto à 

relação entre conteúdos e transversalidade em suas lacunas metodológicas 

(CASTRO, SPAZZIANI E SANTOS, 2010). Os Parâmetros curriculares deveriam 

garantir uma qualidade na construção de currículos regionais, mas atrelados a 

necessidade de adentrar a base material das escolas públicas e suas políticas 

indispensáveis para o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas.               
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3.8 A Interdisciplinaridade e a transversalidade nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental 

 

Em nível nacional, a Resolução n. 2, de 15 de Junho de 2012, estabeleceu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, os quais 

novamente reconhecem em todas as suas etapas e modalidades a importância e 

a obrigatoriedade da Educação Ambiental.  

Assim, o referido Conselho Nacional de Educação valida o atributo 

“ambiental” na tradição da Educação Ambiental brasileira e latino-americana 

não sendo empregado para especificar um tipo de educação, mas se 

constituindo elemento estruturante que demarca um campo político de valores 

e práticas. Tal fator mobiliza atores sociais comprometidos com a prática político-

pedagógica transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania 

ambiental.  

Logo, também as diretrizes reconhecem o papel transformador e 

emancipatório da Educação Ambiental que torna cada vez mais visível diante 

do atual contexto nacional e mundial em que a preocupação com as mudanças 

climáticas, a degradação da natureza, a redução da biodiversidade, os riscos 

socioambientais locais e globais, as necessidades planetárias evidenciam-se na 

prática social. 

Por fim, sobre o tratamento que as Diretrizes Curriculares Nacionais 

conferem ao aspecto interdisciplinar e transversal da EA, ela assinala em seu 

escopo:  

Art. 8º A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica 
escolar e acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática 
educativa integrada e interdisciplinar (grifo nosso), contínua e 
permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não 
devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou componente 
curricular específico. 
Art. 14. A Educação Ambiental nas instituições de ensino, com base 
nos referenciais apresentados, deve contemplar: 
I - abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de vida e 
relacione a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, 
à saúde, ao trabalho, ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de 
gênero, de diversidade sexual, e à superação do racismo e de todas as 
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formas de discriminação e injustiça social; II - abordagem curricular 
integrada e transversal, contínua e permanente (grifo nosso) em todas 
as áreas de conhecimento, componentes curriculares e atividades 
escolares e acadêmicas;  
III - aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo mediante 
estudos científicos, socioeconômicos, políticos e históricos a partir da 
dimensão socioambiental, valorizando a participação, a cooperação, o 
senso de justiça e a responsabilidade da comunidade educacional em 
contraposição às relações de dominação e exploração presentes na 
realidade atual; IV - incentivo à pesquisa e à apropriação de 
instrumentos pedagógicos e metodológicos que aprimorem a prática 
discente e docente e a cidadania ambiental; 
Art. 16. A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação 
Ambiental nos currículos da Educação Básica e da Educação Superior 
pode ocorrer: I - pela transversalidade, mediante temas (grifo nosso) 
relacionados com o meio ambiente e a sustentabilidade 
socioambiental; II - como conteúdo dos componentes já constantes do 
currículo; III - pela combinação de transversalidade e de tratamento 
nos componentes curriculares. 

 

Seguindo a trilha de nossa reflexão, iremos no capítulo final, situar a 

questão da interdisciplinaridade na pesquisa em EA, procurando articulá-las 

em torno da leitura ontometodológica do materialismo histórico-dialético, cujo 

problema ocupa o centro desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 - A INTERDISCIPLINARIDADE NA PESQUISA EM 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:  

IMPLICAÇÕES ONTOMETODOLÓGICAS À LUZ DO MATERIALISMO 

HISTÓRICO-DIALÉTICO 

 

Nesta última parte do nosso estudo, abordaremos as implicações 

ontometodológicas do materialismo histórico-dialético na pesquisa em EA. Para 

esse objetivo, situaremos a importância histórica do conceito de exclusão 

(STRECK, 2009; FERRARO, 2000; RIBEIRO, 1999; OLIVEIRA, 2004) no debate 

ambiental trazendo o aporte dos campos pedagógico, filosófico e sociológico 

que alicerçaram este debate.  

A discussão da exclusão para a interdisciplinaridade na pesquisa em 

EA torna-se fundamental para a compreensão da realidade, uma vez que a EA 

deve fazer um enfrentamento diante deste problema. Ficaria sem sentido, 

discutirmos uma interdisciplinaridade na pesquisa em EA que não levasse em 

conta o questionamento do projeto societário, e que tem na exclusão, sua 

expressão crucial. Desse modo, é imprescindível reconhecer que este conceito 

presente na sociedade atual permanece inalterado por estarmos regidos pela 

lógica do capital em seu movimento de exclusão. 

Explicitaremos as implicações da pedagogia crítica para a EA 

(LOUREIRO; TREIN; TOZONI-REIS; NOVICK, 2009) vista nos autores Paulo 

Freire, Enrique Dussel (COSTA E LOUREIRO, 2012) e Dermeval Saviani. A 

finalidade de trabalhar com estes autores críticos está no sentido de reafirmar a 

relevância das categorias político-pedagógicas por eles elencadas para 

contribuir interdisciplinarmente na produção em EA crítica. 

Após, buscaremos problematizar a interdisciplinaridade nos termos 

definidos por Bianchetti e Jantsch (2014) dentro do campo da EA juntamente 

com as categorias ontometodológicas do materialismo histórico-dialético 

(TONET, 2013; 2014). Em seguida, analisaremos o problema do conhecimento 

no que tange a compreensão holística e do materialismo histórico-dialético para 
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a questão ambiental e que encontra na teoria da complexidade e no enfoque 

marxista (LOUREIRO, 2006a, LOUREIRO E VIÉGAS, 2007c; VIÉGAS, 2010; 

LOUREIRO E VIÉGAS, 2012) um esforço de articulação para a 

interdisciplinaridade.  

Ao final do capítulo, discutiremos a contribuição que os autores do 

campo pontuam em suas abordagens da questão interdisciplinar para a 

pesquisa em EA (CARVALHO, 2004; SATO, 2002; SATO E PASSOS, 2003; 

GUIMARÃES, 2004; TOZONI-REIS, 2004, 2007; LEFF, 2001; 2011) e de que 

forma tais perspectivas possibilitam o enfrentamento e a transformação da 

relação sociedade-natureza no atual projeto societário. 

 

4.1 Situando a exclusão no debate ambiental interdisciplinar 

 

Temos presente que o debate do conceito de exclusão na educação 

ambiental é fundamental para a compreensão do mundo, pois a destruição 

ambiental segundo o marco da modernidade pode ser visto por dois aspectos 

(DUSSEL, 2000, p. 65-66): a) constituiu a natureza como um “objeto explorável” 

com vistas ao lucro capitalista em termos econômicos; e, b) a destruição da 

própria humanidade através do capitalismo.   

O desenvolvimento do capitalismo expõe desde o seu princípio, que o 

processo de acumulação impôs a necessidade de expandir fronteiras a todas as 

regiões do mundo para a exploração de seus recursos, assim como a força de 

trabalho. Tal processo começa a configurar-se na fase de desenvolvimento 

mercantil. Nesse período, o capital conseguiu mercantilizar os minerais, os 

vegetais, os animais e o espaço natural que havia permanecido usufruto das 

sociedades pré-capitalistas.  

Esse processo de saqueamento dos recursos naturais tornou-se uma 
guerra de extermínios: animais mortos em numerosas zonas do 
planeta; ouro e prata pilhados da América, convertidos em moeda; 
destruição das florestas com a introdução da agricultura; e retirada de 
madeiras para a transformação em carvão. Pode-se dizer que essa 
pilhagem de recursos naturais é uma tendência exclusiva de 
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comportamento em relação ao meio ambiente própria do modelo de 
produção capitalista (PINTO E ZACARIAS, 2010, p. 45).  

 

Segundo Foster (2005), através da “falha metabólica”15 a exploração da 

natureza no processo de acumulação do capital torna-se condição 

indispensável. Assim, “o conceito de “falha metabólica” permite evidenciar 

como a agricultura e a indústria de larga escala se conjugam para explorar tanto 

o trabalhador quanto a natureza, perturbando, assim, o metabolismo social” 

(ZACARIAS, 2012, p. 50), mencionado por Marx (1996, p. 121-122) no Livro XIII 

de O Capital:  

Com a preponderância sempre crescente da população urbana que 
amontoa em grandes centros, a produção capitalista acumula, por um 
lado, a força motriz histórica da sociedade, mas perturba, por outro 
lado, o metabolismo entre homem e terra, isto é, o retorno dos componentes 
da terra consumidos pelo homem, sob forma de alimentos e vestuário, à 
terra, portanto, a eterna condição natural de fertilidade permanente 
do solo. Com isso, ela destrói simultaneamente a saúde física dos 
trabalhadores urbanos e a vida espiritual dos trabalhadores rurais. 
Mas, ao destruir as condições desse metabolismo, desenvolvidas 
espontaneamente, obriga-o, simultaneamente, a restaurá-lo de 
maneira sistemática, como lei reguladora da produção social e numa 
forma adequada ao pleno desenvolvimento humano. [...] Assim como 
na indústria citadina, na agricultura moderna o aumento da força 
produtiva e a maior mobilização do trabalho são conseguidos 
mediante a devastação e o empestamento [comprometimento] da 
própria força de trabalho. E cada progresso da agricultura capitalista 
não é só um progresso na arte de saquear o trabalhador, mas ao 
mesmo tempo na arte de saquear o solo, pois cada progresso no 
aumento da fertilidade por certo período é simultaneamente um 
progresso na ruína das fontes permanentes dessa fertilidade. [...] Por 
isso, a produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do 
processo de produção social ao minar simultaneamente as fontes de toda 
riqueza: a terra e o trabalhador. 

 

No âmbito industrial, a natureza é impactada de forma dupla, tanto 

pela exploração das matérias primas, quanto pela poluição dos resíduos de sua 

                                                           
15 Segundo Dantas (2007), a produção – ou relação dos homens com a natureza através do 

trabalho – se recompõe, tendo como objetivo a acumulação de capital, de mercadoria gerando 

assim, a “falha metabólica”. A falha metabólica, ou a relação alienada entre homem-natureza é 

inerente a uma sociedade que tem no seu modo de produção, a acumulação do capital e não a 

de atender as necessidades humanas. Trata-se de um problema que nasce da lógica ou da 

cultura, mas das relações materiais de produção fundadas na exploração do trabalho humano” 

(DANTAS, 2007). 
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produção que retornam à natureza em forma de poluentes. “Pode-se dizer que 

o conceito de falha metabólica permitiu a Marx demonstrar que a degradação 

ambiental tem causas econômicas e políticas, ligadas a um processo de dupla 

exploração: do trabalho e da natureza. Além disso, permite demonstrar que as 

condições de sustentabilidade impostas pela natureza têm sido violadas” 

(ZACARIAS, 2012, p. 50-51). Dessa forma, apontamos que a primeira tendência 

do capitalismo é a produção ilimitada, fruto direto e fundamental de um 

modelo econômico que gira em torno da produção de lucro e não em satisfazer 

as necessidades (FOLADORI, 2001).  

Considerando o fenômeno de uma “destruição produtiva” no 

desenvolvimento histórico do capital, a dinâmica de sua crise incorpora em seu 

processo metabólico um momento histórico em que “passamos da prática de 

destruição produtiva da reprodução do capital para uma fase em que o aspecto 

predominante é o da produção destrutiva cada vez maior e mais irremediável” 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 267). Assim, as conseqüências da exclusão como 

dinâmica interna do capitalismo impulsionam a elevação dos níveis e 

desemprego e desigualdade social e segrega parcelas imensas da população do 

consumo de produtos básicos, como alimentos, água potável, serviços de saúde, 

moradia, entre outros. Para Altvater (2006, p.4): 

O capitalismo é o sistema mais dinâmico do mundo. Por quê? Porque 
é independente dos recursos, é independente do espaço e 
independente do tempo, por acelerar todos os processos e é um 
veículo de expansão em todos os espaços mundiais, não somente 
expansão territorial em todos os continentes, mas também expansão 
nas profundidades dos oceanos, dos mares; expansão no mundo dos 
genes, um nano mundo que também está valorizado pelo capital. Isso 
é uma grande vantagem do capitalismo. E isso significa também um 
cambiamento, uma mudança, uma transformação da relação do 
homem com a natureza. Essa palavra de Karl Marx em alemão (fala 
em alemão), relação social do homem com a natureza. Isso significa 
que a ecologia, desde a Revolução Industrial, é incluída no 
capitalismo. Não é uma coisa externa ao capitalismo. É incluída, é 
parte do desenvolvimento capitalista, como o desenvolvimento dos 
conflitos entre o trabalho e o capital. 

 

A questão é que na relação natureza e capital, o último não consegue 

impor a si outra lógica que não seja a conversão da natureza em valores de uso 
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subordinados aos valores de troca, onde seguindo a lógica de seu sistema 

metabólico, tal produção deve ocorrer de forma expansiva. Ou seja,  

No atual contexto, qualquer tentativa de reversão séria de sua lógica 
destrutiva e expansiva implicaria num grave colapso de todo o 
sistema. Nessas circunstâncias, a destruição do meio ambiente e a 
produção desperdiçadora assumem uma posição necessária para o 
capital, ainda que perversa para a humanidade. A questão mais 
profunda e grave em que se encontra a questão ambiental é que não se 
trata de um problema político ou moral, trata-se de reconhecer que 
qualquer solução que trave ou coloque sérios obstáculos a reprodução 
ampliada e desperdiçadora do capital não será acatada pelo capital, 
sob pena de que tal aceite representa paralisar todo o sistema 
(BARROS, 2013, p. 28). 

 

Consequentemente, o rumo para uma sociedade sustentável necessita 

do controle social sobre a ordem de reprodução metabólica, que engendra todas 

as esferas da vida produtiva, incluindo o que é produzido e como é produzido, 

bem como as relações sociais com a natureza.  

A sustentabilidade ecológica implica superar a alienação com relação 
à natureza. Os problemas ambientais contemporâneos mais urgentes 
estão intimamente relacionados à operação do capital. Portanto, a 
ação demanda incorporar uma crítica ao próprio capital, a fim de 
erradicar um sistema baseado na expansão constante e descontrolada, 
independentemente das consequências socioecológicas (CLARK E 
FOSTER, 2011, p. 126).  

 

Segundo Mészáros (2007), a criação de uma relação mais ecológica não 

é um problema isolado, mas uma parte essencial, até mesmo definidora da luta 

para criar uma nova ordem social visando à realização das necessidades 

humanas.  

Assim, a ecologia [...] é um aspecto importante, mas subordinado, da 
necessária redefinição qualitativa do uso de bens e serviços produzidos, 
sem o qual a defesa da ecologia permanentemente sustentável da 
humanidade – novamente, uma necessidade absoluta – pode ser nada 
mais que uma piedosa esperança (MÉZSÁROS, 2007, p. 260-61).  

 

Para Clark e Foster (2011), uma sociedade sustentável é realizada por 

meio do desenvolvimento de uma sociedade oposta ao capital que permita a 

expansão da noção de ecologia para além da concepção usual e reducionista, 

pois a falha do metabolismo ecológico requer que a falha no metabolismo social 

seja superada. Portanto, o enfrentamento da questão ambiental é uma efetiva 



139 

 

possibilidade, contudo, isso apenas se viabiliza com o estabelecimento de uma 

forma de interação metabólica entre o homem e a natureza, que coloque as 

necessidades humanas como prioritárias. Dessa forma, é essencial que o 

caminho para tal solução passe pelo rompimento radical com o projeto 

societário vigente, incluindo um processo revolucionário que conduza ao 

trabalho associado e à emancipação humana. A contradição do capital é que ele 

não consegue separar o “avanço” da destruição, nem “progresso” de 

desperdício (MÉSZÁROS, 2009). De outra forma:  

É inabalável a determinação do capital em devorar as condições 
materiais de existência humana e transformá-las em objeto de lucro. 
Quanto à destruição das condições de vida na terra, se houver quem 
pague por seu aniquilamento, o capital não terá receio em destruí-la e 
isso não será nenhum problema, afinal, o capital não se nutre de 
humanidade, sim de mais-valia. É dessa forma que qualquer tentativa 
de reverter a tendência destrutiva do sistema metabólico do capital 
em tempos de crise estrutural esbarra nos requisitos de manutenção 
orgânica do próprio sistema. Eis um significativo traço indelével da 
incontrolabilidade do capital e de sua incapacidade de considerar os 
seres humanos com tais (BARROS, 2013, p. 29). 

 

Streck (2009, p. 547) compreende a discussão sobre o conceito de 

exclusão com estes antecedentes históricos:  

Caracterizada como opressão nas décadas de 1960 e 1970, a exclusão 
social não se refere a algo novo nem uniforme, posto que a 
generalização do uso da expressão exclusão no campo da educação se 
deve a um conjunto de fatores, alguns deles atravessando os campos 
ideológicos, o que faz com que a expressão tenha um apelo de 
universalidade. As décadas de 1980 e 1990 correspondem a um 
movimento multifacetado da sociedade, com muitas contradições em 
todos os sentidos. Se, por um lado, houve o avanço das políticas 
neoliberais, é também o período da promulgação, na nova 
Constituição brasileira, da consolidação da institucionalidade 
democrática e da eleição de governos populares. 

Sobre o uso corrente que o termo possui, Oliveira (2004, p. 60) sinaliza 

que: 

a partir do último quarto do século XX, o termo exclusão começou, 
gradualmente, a ocupar espaços na literatura social, especialmente a 
partir da área das políticas públicas. Hoje, está fortemente presente 
em todas as áreas. Na maioria das ciências sociais, é empregado como 
se fosse um conceito científico de uso corrente, que já não mais 
precisasse ser definido; no campo das políticas públicas e da 
assistência social, constitui-se, inconfundivelmente, em alvo 
prioritário das ações; até mesmo certos movimentos religiosos, cujo 
conceito de “pobre” transcende o significado sociológico, renderam-se 
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ao magnetismo do “excluído”. Quem são, entretanto, os excluídos? 
Ora o termo refere-se às minorias étnicas, ora aos segregados pela cor; 
por vezes aos desempregados de longa duração, outras vezes aos 
sem-moradia; em certos casos, aos que fazem opções existenciais 
contrárias à moral vigente, em outros aos portadores de deficiências, 
aos aidéticos, aos velhos ou mesmo aos jovens. Excluídos, entre nós, 
são os desempregados, os subempregados, os trabalhadores do 
mercado informal, os sem-terra, os moradores de rua, os favelados, os 
que não têm acesso a saúde, educação, previdência etc., os negros, os 
índios, as mulheres, os jovens, os velhos, os homossexuais, os 
alternativos, os portadores de necessidades especiais, enfim, uma 
relação quase interminável (2004, p. 160). 

 

Os argumentos acima expõem as raízes do tema da exclusão e que 

encontra no debate ambiental crítico pertinência. Da mesma forma, tal 

discussão alcançou validade no âmbito do debate sociológico, filosófico e 

pedagógico como veremos. Paulo Freire, em sua Pedagogia do Oprimido, indicava 

uma obra voltada “(a) os esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem 

e, assim, descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam” 

(1983, p. 17). Em sua Pedagogia da autonomia, ele reafirma o ponto de vista como 

sendo o dos “condenados da Terra, o dos excluídos” (1996, p. 16). O autor 

incorpora este novo conceito com uma naturalidade surpreendente. Pode-se 

argumentar que assumir esta nova nomenclatura faz parte do posicionamento 

epistemológico efetivado no livro Pedagogia da esperança (1992), quando a 

metáfora da trama assume uma importância central, sinalizando a necessidade 

de ser pós-modernamente progressista (STRECK, 2001).  

Um ano antes da publicação de Pedagogia da autonomia havia sido 

lançada a coletânea Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação 

(GENTILI, 1996). O livro trouxe temas como a privatização do ensino, o Banco 

Mundial, as políticas da educação, os mercados educacionais e o avanço da 

nova direita. Nas “Notas preliminares” Gentili (1996, p.9), aponta para o fato de 

que estes trabalhos “permitem caracterizar a ofensiva neoliberal como uma 

nova pedagogia da exclusão.” 

Dentro deste panorama, a concepção de exclusão aparece vinculada ao 

neoliberalismo, contra o qual se volta por não permitir espaço para a ação dos 

homens enquanto/como sujeitos da sua própria história. Para Ferraro (2000) o 
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neoliberalismo é um movimento que objetiva resgatar o ideário do liberalismo 

em decorrência da longa crise pela qual passou o capitalismo entre 1880 e 1940. 

Neste período, o liberalismo perdeu força para o desenvolvimento das 

economias planificadas dos regimes socialistas, do keynesianismo ou do Estado 

de Bem-Estar Social. Desta forma, Ferraro (2000, p. 25-26) postula que o 

neoliberalismo tem em seu marco:  

divinização do Mercado e satanização do Estado. Estado passou a 
significar opressão, atraso, megalomania, incompetência e corrupção. 
Em contrapartida, o Mercado passou a ser cantado como o jardim 
onde florescem a liberdade, a modernidade, o progresso, a 
competência, a honestidade, a qualidade, e até a qualidade total. 
Pode-se dizer que a fé e o programa neoliberais se resumem nos 
seguintes dois artigos, por sinal, complementares: Estado Mínimo e 
Livre Mercado.  

 

Para Ribeiro (1999, p. 42) “a realidade da exclusão que a faz visível não 

pode ser dissociada dos processos de destruição de uma política de direitos de 

cidadania, saúde, educação, segurança, habitação, regulamentação do trabalho 

– instituídos com o Estado social”. Esta perda de lugares sociais, garantidos por 

empregos, por direitos e por reconhecimento (que os cientistas sociais tecem 

suas críticas), define os excluídos como objetos de assistência e políticas de 

inserção. Sendo que esta discussão indica que “a exclusão está amarrada ao 

desemprego estrutural e tecnológico, em que uma política de lucratividade 

delibera sobre a transformação de trabalhadores em lixo industrial e à destruição 

de toda uma legislação de amparo ao trabalhador, o qual, tornado lixo, se 

presume que dela não necessite” (RIBEIRO, 1999. p. 43). No entendimento de 

Ferraro (2000, p. 31): 

A onda neoliberal não é, portanto, nem variante, nem produto final de 
um desenvolvimento continuado do ideário liberal; muito pelo 
contrário, o neoliberalismo é o resultado de um longo período de crise 
do mundo capitalista e do desgaste desse ideário. Representa, por um 
lado, uma reação contra as novas concepções e propostas que abriram 
caminho para o planejamento econômico, o keynesianismo e as 
políticas de bem-estar social, e, por outro, a afirmação explícita de 
retorno às idéias e ideais que nortearam a grande expansão industrial 
no século XIX. (FERRARO, 2000, p. 31) 
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Assmann (1996, 2000) emprega o conceito exclusão para referir-se à 

lógica excludente do mercado capitalista. Mas ainda cabe a seguinte pergunta: 

excluídos de que? Neste sentido, é importante ressaltar que do ponto de vista 

ontológico permanecem as relações de interdependência com o restante da 

humanidade e com os demais seres da natureza. Além disso, tais pessoas 

categorizadas como “excluídas” não estão à margem dos meios de comunicação 

de massa que socializa o pensamento dominante e a ideologia do consumo. 

Assmann (1996) entende que a exclusão tenha se tornado uma espécie de 

palavra-síntese para referir-se às novas características das desigualdades sociais 

no mundo. “Dívida social, apartheid social, e expressões similares, não 

expressam da mesma maneira o círculo vicioso da exclusão” (p. 214). Assinala 

algumas características deste fenômeno da exclusão, entre as quais se destaca a 

existência de um enorme contingente de “inaproveitáveis” ou “desnecessários”, 

a “massa sobrante”. Posição próxima a que é sustentada por Martins (1997).   

Dentro da perspectiva de que a exclusão é inerente ao capitalismo, 

Oliveira (2004, p. 146) conclui sua tese a partir de Karl Marx afirmando que esta 

não pode constituir-se num conceito capaz de representar um novo paradigma 

social. Reflexão que é revista por Ghiggi e Oliveira (2007, p. 28) que apontam 

que não estaríamos diante “de qualquer novidade substantiva que requeira um 

novo paradigma. (...) O modelo exclusão/inclusão é típico de uma perspectiva 

positivista-funcionalista, que apenas visa a corrigir as disfunções sociais, reatar 

os laços rompidos, supondo intocável a estrutura social”.  

Martins (2002) parte do mesmo pressuposto de que não se está diante 

de um novo dualismo, ressaltando em seus estudos que a sociedade que exclui 

é a mesma que inclui, no sentido de gerar formas desumanas de integração e 

participação no mesmo corpo social. Para o autor, “a novidade da chamada 

exclusão social é a sua velhice renovada” (p. 14). No entanto, segundo ele, a 

definição de exclusão social para identificar as desigualdades sociais hoje 

estaria também revelando um dos novos aspectos da sociedade de classes, ou 

seja, que a classe operária não mais ocupa o centro das explicações das lutas 
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sociais. Para esta compreensão, Martins (1997) recorre historicamente 

apontando que o problema da exclusão surge com a sociedade capitalista, pois 

sua lógica é o mercado, é o movimento, é a livre circulação onde tudo tem que 

ser sinônimo de riqueza que circula, ou seja, de mercadoria. Sob este foco, 

Martins diz que: 

O capitalismo na verdade desenraiza e brutaliza a todos, exclui a 
todos. Na sociedade capitalista essa é uma regra estruturante: todos 
nós, em vários momentos de nossa vida, e de diferentes modos, 
doloroso ou não, fomos desenraizados e excluídos. É próprio dessa 
lógica de exclusão a inclusão. A sociedade capitalista desenraiza, 
exclui para incluir, incluir de outro modo, segundo suas próprias 
regras, segundo sua própria lógica. O problema está justamente nessa 
inclusão (MARTINS, 1997, p. 32).  

 

O uso do binômio exclusão social/inclusão social encontra sua 

pertinência no contexto da denúncia e do pragmatismo, onde paradoxalmente 

também se revelam os seus limites. A potencialidade como fator de denúncia 

fica evidente na grande marcha que a cada ano é realizada sob setores 

progressistas da Igreja Católica com o nome de Grito dos Excluídos e também na 

mescla de grupos que compõem o Fórum Social Mundial (STRECK, 2004). 

Dentro deste cenário, podemos evidenciar que: 

Existe uma correspondência entre exclusão social e os assim 
chamados novos movimentos sociais, que têm no reconhecimento 
identitário uma importante bandeira de luta. Podem ser as mulheres, 
os jovens, os negros, os índios, os sem-terra ou os sem-teto, cada um 
deles por sua vez eventualmente subdividido em novos grupos. Na 
ecologia, pode haver grupos que lutam pela sobrevivência de uma 
espécie vegetal ou animal, grupos que lutam pela preservação da 
Amazônia, contra a ocupação predatória do solo etc. Todos eles 
encontram sob o manto da exclusão social algum tipo de abrigo. 
Talvez se pudesse dizer que o deslizamento linguístico da 
opressão/libertação para exclusão/inclusão social implica um 
deslocamento do político para o ético. Libertação era um conceito de 
mobilização política da classe oprimida em busca da construção de 
outra sociedade. Na medida em que os contornos do horizonte dessa 
libertação se tornaram mais difusos, o conceito perde muito de sua 
força. Isso se deve tanto a fatores internos, com a assunção do poder 
por forças progressistas que frustram expectativas, como a fatores 
externos simbolizados na queda do muro de Berlim e à consequente 
sensação da impossibilidade de construção de alternativas que 
tenham condições de se sustentar no cenário global (STRECK, 2009, p. 
552) 
. 
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Para Freire o reconhecimento da diferença como riqueza da 

humanidade é combinado com o que ele chama de ética universal do ser humano. 

A identificação do que seja a dignidade tem a ver com o contexto específico, 

mas também com uma compreensão de pertencimento a uma mesma espécie 

planetária. A partir daí também se dá o encontro do ético com o político. 

O binômio exclusão social/inclusão social tem também um inegável 
valor pragmático. Já apontamos seu uso no debate de políticas 
públicas em várias áreas das práticas sociais. Se isso traz 
ambiguidades, também possibilita acordos entre os campos políticos 
para promover “inclusões” que, embora subalternas do ponto de vista 
da estrutura social existente, representam avanços para quem delas se 
beneficia. O uso pragmático também se verifica no mundo acadêmico 
e ali cumpre um papel semelhante ao que desempenha no campo das 
políticas. Este pragmatismo se manifesta de duas formas: a) pela 
possibilidade de descrever indicadores e aproximar a reflexão teórica 
da busca de dados empíricos e b) pelo desdobramento em diferentes 
“nomes” a partir de distintas leituras da realidade (STRECK, 2009, p. 
552). 
. 

Gil (2002) distingue entre um enfoque simples e um enfoque mais 

complexo da exclusão social. No primeiro caso, trata-se de uma visão segundo a 

qual, em tese, todos sabem quem são os excluídos e o que cabe fazer, desde a 

solidariedade por parte dos cidadãos à vontade política. Numa visão complexa, 

mais próxima à marxista, que coloca a determinação na expropriação material e 

na dominação reproduzida pelo Estado burguês, reconhece-se a exclusão social 

considerando seus graus e níveis, a relação entre os diversos tipos de exclusão, 

e os efeitos excludentes e includentes dos fenômenos sociais.  

Freire, ao lidar com o problema conceitual em sua historicidade ajuda a 

compreender a temática em sua dinâmica histórica:  

Em Educação como prática da liberdade, a ideia de trânsito – do homem-
objeto ao homem-sujeito, da sociedade fechada à sociedade aberta, da 
consciência ingênua à consciência crítica – expressa a expectativa de 
uma mudança em vias de realização por meio dos projetos que, 
naquela época de grande mobilização popular, estavam sendo 
desenvolvidos. Na Pedagogia do oprimido torna-se central a noção de 
conflito entre oprimidos e opressores, numa ruptura com a 
linearidade sugerida pelo conceito de trânsito. Em Pedagogia da 
esperança, a metáfora da trama indica novos tempos, novas leituras e 
novas pedagogias. A continuidade não está dada pelo apego a uma ou 
outra teoria, mas deve-se à escuta das práticas educativas que, em seu 
tempo, desafiam a busca de novos referenciais. Continua o desafio do 
trânsito da consciência, do ser humano e da sociedade em direção ao 
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“ser mais”. A luta pela libertação dos oprimidos não perdeu a sua 
vigência. Mas ambos os processos são ressignificados em outro 
contexto sociopolítico (STRECK, 2009, p. 555). 

 

 

4.2 A Contribuição da Pedagogia crítica na Pesquisa em Educação Ambiental 

 

O campo da educação ambiental (EA) no Brasil, desde a década de 

2000, avançou na explicitação de suas divergências e convergências, que, em 

nosso entendimento, servem ao necessário processo de amadurecimento 

teórico-metodológico. As análises sobre seus referenciais teóricos mais 

utilizados dizem respeito à educação ambiental como prática social, visão de 

mundo e ação política no que se refere às relações sociedade-natureza 

(LOUREIRO; TREIN; TOZONI-REIS; NOVICK, 2009). Logo, explicam 

diferentemente as relações sociais através da história e, com isso, contribuem 

para diferentes formulações pedagógicas (TOZONI-REIS, 2007).  

A Pedagogia crítica juntamente com o denominado socioambientalismo 

da EA crítica, é uma síntese das propostas pedagógicas que têm como 

fundamento a crítica da sociedade capitalista e da educação como reprodutora 

das relações sociais injustas e desiguais (SAVIANI, 1987). Tais abordagens 

pedagógicas na educação ambiental podem são contextualizadas por Loureiro 

(2004, p. 66-70), da seguinte forma:  

No campo de abrangência da educação e suas abordagens, a 
influência de maior destaque encontra-se na pedagogia inaugurada 
por Paulo Freire, que se coloca no grupo das pedagogias libertárias e 
emancipatórias iniciadas nos anos de 1970 na América Latina, em seus 
diálogos com as tradições marxista e humanista. Esta se destaca pela 
concepção dialética de educação, que é vista como atividade social de 
aprimoramento pela aprendizagem e pelo agir, vinculadas aos 
processos de transformação societária, ruptura com a sociedade 
capitalista e formas alienadas e opressoras de vida. (...). Outra 
abordagem pedagógica importante é a histórico-social crítica, distinta 
em vários aspectos da anterior, mas que faz parte também da tradição 
emancipatória. É representada por Demerval Saviani, dentre outros. 
Contribui sobremaneira para o entendimento das políticas 
educacionais e da função social da educação.(...) Fica, portanto, o 
conselho para que cada leitor faça esta aproximação crítica, 
permitindo-se a necessária flexibilidade metodológica para se ir além 
do que já foi feito. Fica também destacada a proposição da primazia 
metodológica da dialética (marxiana, ou não), em suas diferentes 
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formas de apropriação na educação por pensadores e/ou ativistas 
políticos, sem, contudo, deixar de criticá-la naquilo que se apresenta 
superado historicamente. 

 

Isto vem assinalar que a prática educativa no Brasil se constituiu em 

diálogo com concepções pedagógicas críticas e pensadores inseridos numa 

perspectiva marxista ou em diálogo com esta (LOUREIRO; TREIN; TOZONI-

REIS; NOVICK, 2009), servindo, portanto, como importante parâmetro para 

diferenciações epistemológicas no campo educacional em geral, e em particular 

na EA.   

A reflexão que nos propusemos neste tópico, visa tratar das 

contribuições teóricas a partir da relação político-pedagógica entre Dermeval 

Saviani, Enrique Dussel e Paulo Freire, apontando convergências à luz da 

pesquisa em EA crítica. Cabe recordar que para esta perspectiva epistêmica-

política, os problemas ambientais são determinados socialmente e situados 

historicamente, não sendo possível superá-los sem o enfrentamento e 

transformação do conjunto de relações humanas e sociais que nos constituem 

como seres sociais naturais (LOUREIRO, 2012; 2009; LUKÁCS, 1979). 

Compreendemos que a educação, numa perspectiva pedagógica crítica, busca 

contribuir para a compreensão da realidade que abrange a “representação da 

coisa” (aparência/fenômeno) e a “coisa em si” (essência/conceito) para a 

transformação societária e da educação, no processo de formação humana 

(MÉSZÁROS, 2005). Torna-se evidente que:  

Nesta concepção de educação, a abordagem dos conteúdos 
programáticos ou dos conhecimentos a serem construídos requer 
considerarmos, como importante recurso pedagógico, a realidade 
vivenciada por educadores e educandos em seus locais de estudo, 
moradia e trabalho, destacando-se a diversidade cultural e a exclusão 
social que caracterizam a sociedade. Esta pedagogia fundamenta-se 
no entendimento de que as relações sociais de dominação e de 
exploração capitalistas são internalizadas, como ideologia dominante 
que informa uma leitura/postura diante do cotidiano, e materializam-
se nos problemas sociais e ambientais (LOUREIRO; TREIN, TOZONI-
REIS, NOVICK, 2009, p 89). 

 

Tais autores são ícones do pensamento filosófico, revolucionário e 

pedagógico latino-americano, a partir dos quais temos a intenção de identificar 
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algumas categorias teóricas neste complexo mapa da realidade latino-

americana, que auxiliam a refletir as práticas educativas ambientais. Esse 

movimento de aproximação é relevante, uma vez que temos uma grande 

quantidade de pesquisas em educação ambiental em vários programas de pós-

graduação que não abdicam do trabalho de procurar os elos que unem os povos 

a partir de uma história comum e do movimento de superação das relações 

sociais alienadas no capitalismo como condição para a materialização de novas 

relações sociais com/na natureza.  

Por outro lado, as convergências teóricas por estes autores não buscam 

enquadrar as reflexões em esquemas fechados e, por isso, limitadores da 

riqueza do pensamento produzido com o passar dos anos. Tão somente, 

entendemos que, por ser herdeira de uma determinada formação 
histórica e cultural, forjou-se nesta parte do mundo um pensamento 
com algumas características próprias, em princípio, nem melhor nem 
pior que o pensamento em outros lugares. Mas é um pensamento que, 
em meio à fugacidade das ideias de fora, que como ondas, se sucedem 
em modas, busca encontrar raízes por onde continua subindo a seiva 
que, mesmo imperceptível, continua alimentando práticas e 
esperanças (STRECK, ADAMS, MORETTI, 2010, p. 20).   

 

O nosso ponto de partida para refletir a exclusão e suas implicações na 

educação ambiental crítica é de que nossas sociedades estão em dívida com 

enormes parcelas da população condenadas a viverem em estados de “sub-

emancipação”. No mesmo sentido, várias práticas educativas ambientais 

supostamente voltadas para emancipação não estão inseridas numa trajetória 

de lutas sociais, que foram ignoradas, silenciadas ou esquecidas em nossa 

caminhada pedagógica. Constata-se que parte dos educadores e pesquisadores 

não se preocupa com a tarefa social da ciência num país de tantas exclusões, isto 

é, não dialetizam porque as políticas públicas obedecem mais a ética do mercado 

do que objetivam um compromisso efetivo com o direito das pessoas, de modo 

a dar condições à dignidade humana (ANDREOLA, 2003). 
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Disso decorre a indagação: seria possível enxergar o pensamento 

pedagógico latino-americano desde outra lógica, a partir dos condenados da 

terra16? (FANON, 1979). Indicamos em nosso ensaio, que este desafio:  

Trata-se de buscar condições para a superação da colonialidade 
pedagógica impregnada na América Latina e sua história colonial de 
mais de quatro séculos. Com a chegada dos europeus foram 
subordinados as histórias e as cosmologias dos povos que aqui 
habitavam. A colonialidade pedagógica sinaliza o sentimento de 
inferioridade, com todas as ausências que se produzem nos relatos da 
modernidade como resultado de uma construção europeia de história, 
aqui realizada, a favor dos interesses de Europa (STRECK, ADAMS, 
MORETTI, 2010, p. 22).   

 

A lógica colonial, se expressa pela distribuição desigual da riqueza, uso 

intensivo de recursos naturais e pelo domínio da epistemologia, radicalizados 

desde o estabelecimento do sistema de classificação hierárquica em todas as 

esferas sociais até a supressão de economias e culturas existentes antes da 

chegada dos colonizadores (DUSSEL, 2000). Negar as origens das civilizações 

estabelecidas antes da colonização atravessa a história da América Latina. Os 

colonizados, por sua vez, como forma de resistência, aprenderam a cultura dos 

dominadores, tanto no campo da atividade material quanto da prática religiosa 

que engendrava uma subjetividade colonizada. Dentro desta perspectiva, 

colonialidade e independências colocam-se de forma contraditória e dinâmica 

na luta dos povos indígenas e afrodescendentes pela emancipação política 

(STRECK, ADAMS, MORETTI, 2010).   

Para desenvolver uma pedagogia emancipatória com características dos 

nossos povos, é preciso partir do encontro contraditório, porém indissociável 

                                                           
16 A obra Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon, livro considerado, junto com Pedagogia do 
Oprimido, de Paulo Freire, um dos clássicos mais importantes da descolonização. Fanon é 
compreendido no contexto em que a população argelina obriga-se a combater o poderoso 
Estado Colonial Francês. Aqui, o povo, anteriormente sob o jugo da colonização, buscava 
afirmar seu protagonismo nas metamorfoses históricas, banindo preconceitos que afirmavam 
categoricamente a África como continente sem pensamento autônomo e sem história. Ao 
concluir a reflexão em sua obra, com voz profética, Fanon (1979, p. 271-74) anuncia a esperança: 
“o dia novo que já desponta deve encontrar-nos firmes, avisados e resolutos (...). Deixemos a 
Europa que não cessa de falar do homem enquanto o massacra por toda parte (...), em todas as 
esquinas de suas próprias ruas, em todas as esquinas do mundo”, uma Europa que assumiu a 
direção do mundo com “ardor, cinismo e violência”, obrigando-se a manter “um diálogo 
consigo mesma, um narcisismo cada vez mais obsceno”. O caráter educativo da obra de Fanon, 
aparece na proposta da luta organizada e solidária (...) (GHIGGI E KAVAYA, 2010, p. 378-380). 



149 

 

entre cultura europeia, indígena e africana. A primeira identificada com o 

projeto da modernidade burguesa, branca e capitalista, e as outras duas que 

carregam até hoje as conseqüências em termos de subalternidade e resistência: a 

colonialidade. Dito isto,  

Acreditamos que a atitude adequada não seja negar o legado da 
modernidade, mas reconhecê-lo e contextualizá-lo histórica e 
epistemologicamente, contudo, a lógica da monocultura eurocêntrica 
e abrir caminhos para outros paradigmas. Superar a colonialidade 
significa deixar de ser apêndice das transformações e assumir 
igualmente o protagonismo da construção de sociedades que 
valorizem as características da diversidade dos nossos povos 
(STRECK, ADAMS, MORETTI, 2010, p. 24).   

    

Levando em conta os aspectos acima, compartilhamos da necessidade 

de uma visão pedagógica a partir de Dermeval Saviani, Enrique Dussel e Paulo 

Freire frente à questão da exclusão e suas implicações para o debate ambiental, 

uma vez que a colonialidade sob o modo de produção capitalista impede, em 

termos freireanos, o ser humano de ser-mais (COSTA, 2001; COSTA E 

LOUREIRO, 2013).  

Sendo assim, temos clareza teórica que tais autores não se dedicaram 

especificamente ao estudo da EA, mas suas amplas reflexões abrem 

possibilidades para refletirmos as relações sociedade-natureza a partir de sua 

teoria do conhecimento e do seu método pedagógico. Podemos assim, encontrar 

em sua obra os pressupostos teóricos para subsidiar a educação ambiental, pois 

o pensamento de Freire tem muito a contribuir e a propor ações aos que se 

preocupam com uma EA crítica vista na sua totalidade (TOZONI-REIS, 2006). 

Não por acaso, Paulo Freire tornou-se o autor mais citado no campo da 

educação ambiental no Brasil.  

Saviani constitui outra referência para o entendimento da pedagogia 

crítica no Brasil auxiliando de modo ímpar nas formulações ao campo da 

pedagogia crítica para a EA. Sua Pedagogia Histórico-Crítica não é uma proposta 

educativa formulado somente por ele, mas por um conjunto de pesquisadores 

que, desde fins da década 70 e começo da década de 80, dialogam acerca da 

realidade brasileira. Identificamos um marco de sua formulação nas reflexões 
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de Saviani sobre as diferentes teorias educativas em sua obra Escola e Democracia 

(1987) onde aponta duas teorias educacionais: uma reprodutivista e a outra, crítico-

transformadora. O autor se coloca a favor de uma teoria crítica que, 

compreendida em seu caráter histórico, oferece respostas à questão que ele 

considera central: “é possível encarar a escola como uma realidade histórica, 

isto é, suscetível de ser transformada intencionalmente pela ação humana? 

(SAVIANI, 1987, p. 35).  

A relevância das reflexões do filósofo Enrique Dussel para a EA crítica à 

luz do debate sobre a exclusão consiste no fato do autor considerar o sofrimento 

do outro como consequência de uma realidade em que sujeitos subjugam outros 

(entendidos como inumanos, inferiores, não civilizados, por meio de relações 

desiguais e opressivas de poder). A partir disso, analisa criticamente o discurso 

eurocêntrico moderno e a possibilidade de superação do irracionalismo 

moderno por meio da razão crítico-libertadora. Dussel está para além de uma 

mera reflexão racional de constatação da negação do sujeito humano uma vez 

que sua teoria se constitui em uma ética crítica, ou seja, “da transformação 

como possibilidade da reprodução da vida da vítima e como desenvolvimento 

factível da vida humana em geral” (DUSSEL, 2000, p. 564). Nisso consiste o 

postulado essencial fundamental da sua Filosofia da Libertação como veremos à 

luz do debate. Sendo assim, “a pedagogia crítica da educação ambiental, em 

síntese, compromete-se com a formação de sujeitos ambientalmente 

responsáveis, cujo compromisso social, histórico e político é a construção de 

“sociedades sustentáveis” (LOUREIRO, TREIN, TOZONI-REIS, NOVICK, 2009, 

p. 89). 

 

4.2.1 A Perspectiva política em Saviani, Freire e Dussel para a Pesquisa em 

EA Crítica 

 

Convém neste momento da discussão, apontar as contribuições de 

Dermeval Saviani, Paulo Freire e Enrique Dussel, mas antes de tudo, 

explicitando seus principais postulados.  
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Consideremos, primeiramente, a importância de explicitar, na prática 
educativa ambiental, as abordagens teórico-metodológicas que 
fundamentam nossas ações para realizá-las mais conseqüentes e 
coerentes, o que significa compreender seus conteúdos filosófico-
políticos e teórico-metodológicos. Assim, a educação ambiental crítica, 
transformadora e emancipatória emerge da pedagogia crítica, que tem 
seu ponto de partida na teoria crítica de interpretação da realidade 
social (LOUREIRO; TREIN; TOZONI-REIS, NOVICK, 2009, p. 85-86). 

 

Na década de 1980, a chamada pedagogia histórico-crítica formulada 

por Saviani, começou a ocupar espaço no campo crítico. Exercendo influência 

entre os educadores brasileiros, procura deslocar a questão dos métodos de 

aquisição de conhecimentos destacando a importância da apropriação dos 

conteúdos e conhecimentos vistos como patrimônio da humanidade por parte 

das classes dominadas, como instrumento essencial para superar as relações de 

subordinação e expropriação (LOUREIRO, 2006g). Para esta concepção, a 

carência de entendimento da dialética “indivíduo, grupos sociais e sociedade”, 

ou seja, da constituição entre estas dimensões, faz com que se ignore o contexto 

não dando ênfase às mediações do professor e sua relevância na formação da 

cidadania. Nesta abordagem, o professor recebe maior atenção cabendo a ele, 

não somente sensibilizar o aluno, mas levá-lo a uma compreensão das múltiplas 

relações sociais que formam a realidade da qual está inserido. 

Os pressupostos filosófico-políticos da Pedagogia Histórico-Crítica de 

Dermeval Saviani, base da educação crítica estão relacionadas com sua posição 

política que diz respeito à compreensão das relações sociais historicamente 

estabelecidas pelos sujeitos na sociedade (TOZONI-REIS, 2007). Para ele, a 

educação na sociedade moderna e capitalista é contribuir para um movimento 

de transformação desta sociedade para mais justa e igualitária. Se a 

transformação da sociedade é fim político da educação, Saviani (1987, p. 68-9) 

indica que seu papel, neste processo, é contribuir nesta transformação 

assumindo que:  

A pedagogia revolucionária é crítica. E, por ser crítica, sabe-se 
condicionada. Longe de entender a educação como determinante 
principal das transformações sociais, reconhece ser ele elemento 
secundário determinado. Entretanto, longe de pensar, como faz a 
concepção crítico-reprodutivista, que a educação é determinada 
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unidirecionalmente pela estrutura social dissolvendo-se a sua 
especificidade, entende que a educação se relaciona dialeticamente 
com a sociedade. Nesse sentido, ainda que elemento determinado, não 
deixa de influenciar o elemento determinante. Ainda que secundário, 
nem por isso deixa de ser instrumento importante e por vezes 
decisivo no processo de transformação da sociedade.         

 

Encontramos nas elaborações de Saviani, o pensamento materialista 

histórico-dialético como referencial teórico que dá maior sustentação a suas 

análises da realidade social. Saviani (1996) alude sobre a relevância deste 

referencial no processo de superação do senso comum educacional (conhecimento 

da realidade imediata, aparente, da educação), pois permite, pela reflexão teórica 

(movimento do pensamento, reflexões, abstrações acerca dos fenômenos 

educacionais e educativos), alcançar a “consciência filosófica” que consiste na 

compreensão aprofundada da realidade, definida como “realidade concreta da 

educação” – concreta pensada – realidade educacional plenamente 

compreendida. “A contribuição da educação para a transformação social, na 

pedagogia histórico-crítica, portanto, é criar condições objetivas, sistematizadas, 

de apropriação crítica, pelos educandos, dos conteúdos culturais significativos e 

ressignificados como instrumentos de construção de uma prática social 

transformadora” (TOZONI-REIS, 2007, p. 213).  

Sendo assim, a educação é vista como mediação da prática social. Tal 

prática social se põe como ponto de partida e ponto de chegada da prática 

educativa. Ou seja, um método pedagógico que parte da prática social onde 

professor e aluno se encontram inseridos na compreensão e enfrentamento dos 

problemas colocados por esta prática. Gramsci (2001) enfatiza que o reaprender 

a aprender sobre a prática social requer uma troca constante entre teoria e 

prática, no reconhecimento sobre a alienação e o domínio do produto histórico 

de nossa ação. Trata-se de uma transformação radical, revolucionária: uma 

nova proposta a todas as esferas do saber/fazer humanos. 

Assim para Saviani: 

[...] a teoria que está empenhada em articular a teoria e a prática, 
unificando-as na práxis. É um movimento prioritariamente prático, 
mas que se fundamenta teoricamente, alimenta-se da teoria para 
esclarecer o sentido, para dar direção à prática. Então, a prática tem 



153 

 

primado sobre a teoria, na medida em que é originante. A teoria é 
derivada. Isto significa que a prática é, ao mesmo tempo, fundamento, 
critério de verdade e finalidade da teoria. A prática, para desenvolver-
se e produzir suas conseqüências, necessita da teoria e precisa ser por 
ela iluminada. (SAVIANI, 2005, p. 141-142).  

 

Constatamos a relevância da teoria para se pensar os problemas da 

realidade. É necessário refletir sobre os problemas de sua prática educativa, 

entendendo-os como determinações das contradições do seu tempo histórico, 

síntese de múltiplas determinações. É nesse contexto que a práxis educativa 

coloca a prática como ponto de partida e ponto de chegada do processo 

educativo (SAVIANI, 2005). Significa dizer que no processo pedagógico, ao 

pensar sobre sua prática, precisa de um processo de análise, sendo que esta, por 

sua vez, pressupõe um método (enquanto teoria, e não apenas enquanto forma) 

para se pensar a realidade (TEIXEIRA; TOZONI-REIS, TALAMONI, 2011). 

Levando em conta tais pressupostos pedagógicos, Saviani oferece 

elementos essenciais para a elaboração de uma Pedagogia histórico-crítica como 

proposta de apropriação crítica de saberes para a EA. A Pedagogia crítica na EA 

articula a educação como processo de formação humana omnilateral com a 

concepção de ambiente pautado nos aspectos sociais, históricos e políticos, o 

ambiente compreendido como concreto pensado, como “síntese de múltiplas 

determinações”, o que segundo Leff (2001, p. 224): “(...) o ambiente não é, pois o 

meio que circunda as espécies e as populações biológicas, é uma categoria 

sociológica (e não biológica), relativa a uma racionalidade social, configurada 

por comportamentos, valores e saberes, como também novos potenciais 

produtivos”.  

No que tange suas relações com a EA, é, portanto, um espaço de 

formação humana e de apropriação pelos sujeitos. Logo, o processo educativo 

ambiental neste horizonte relaciona sociedade e ambiente às formas históricas 

com que o homem se relaciona com o ambiente e também entre si, priorizando 

a necessidade da participação política dos sujeitos. Participação política como 

resultado da apropriação crítica e reflexiva de conhecimentos (SAVIANI, 

2005a). Ou seja, esse é o ponto central e desafiante para aqueles que estão 
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comprometidos com a educação ambiental crítica na perspectiva defendida por 

Saviani. Tal desafio exige um pensamento reflexivo-dialético-ação-reflexão-

ação- sobre a prática social, em um contexto onde a educação é entendida como 

mediação no seio da prática social global (SAVIANI, 2005). 

Para Freire, um dos seus postulados centrais está na relação opressor-

oprimido, e, no caso de Dussel, a antinomia alienação- libertação frente à educação 

ambiental. No entendimento de Dussel:  

Até muito recentemente a política não tinha descoberto sua 
responsabilidade ecológica [...] A previsão de permanência da vida da 
população de cada nação na humanidade que habita o planeta Terra é 
primeira e essencial função da política [...] Uma humanidade extinta 
obviamente aniquilaria o campo político e todos seus sistemas 
possíveis (2007, p. 64). 

 

Sendo assim, consideramos que a abordagem ambiental na América 

Latina não é algo recente (PORTO-GONÇALVES, 2012), embora neste debate, 

ainda careça de sistematizações maiores, bem como de uma crítica mais 

consistente dos seus problemas. Uma abordagem da questão ambiental a partir 

da América Latina não pode ignorar o contexto em que se dá a 

institucionalização dessa problemática no período que se abre desde os anos 

1970, havendo uma contribuição específica na região a esse debate teórico-

político. Nesse contexto, a grande contribuição latino americana está na crítica à 

sociedade capitalista (consumismo/produtivismo), fortemente ancorada em 

categorias marxistas, acompanhada pela afirmação e pelo respeito aos povos 

originários e tradicionais, ao aprendizado com seus costumes, culturas e modos 

de produção, e à necessidade de diálogo de saberes.  

Segundo Porto-Gonçalves (2012, p. 26-27):  

Muito embora correntes hegemônicas da esquerda marxista tivessem, 
de início, criticado o ecologismo, o fato é que diferentes movimentos 
sociais, sobretudo na América Latina, começaram a assimilar a 
questão ambiental à sua agenda política. Junto com esses movimentos 
se desenvolveram importantes correntes teórico-políticas no campo 
ambiental: a “ecologia popular”, o “ecologismo dos pobres” e o eco-
socialismo - onde se destacaram intelectuais como o líder seringueiro 
Chico Mendes, assim como o epistemólogo mexicano Enrique Leff, o 
economista catalão Joan Martinez Alier que tem fortes ligações com 
movimentos sociais latino-americanos, o antropólogo colombiano 
Arturo Escobar, o biólogo e antropólogo mexicano Victor Toledo, o 
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sociólogo marxista brasileiro Michel Löwy, entre tantos. Essa 
contribuição teórica-política é tão importante para compreender os 
complexos processos sócio-históricos que estão curso como são, ainda 
hoje, as teses de José Carlos Mariátegui elaboradas nos anos vinte do 
século passado, a Teoria da Dependência, sobretudo em sua vertente 
marxista (Rui Mauro Marini e Theotonio dos Santos), a Pedagogia do 
Oprimido (Paulo Freire), a Teologia da Libertação (Frei Beto, 
Leonardo Boff, Enrique Dussel), assim como o Pensamento 
Descolonial (desde Franz Fanon e Aimé Cesaire, ambos caribenhos, 
até o mexicano Pablo González Casanova, a aymara-boliviana Silvia 
Rivera Cusicanqui e o peruano Aníbal Quijano). 

 

Na perspectiva de Freire, constata-se que este cenário capitalista e 

colonial determina a situação de opressão desumaniza, assim os oprimidos não 

podem ser livremente porque são negados em suas dimensões fundamentais e 

constitutivas. Torna-se evidente que em suas práticas políticas e pedagógicas, 

no método proposto pelo autor, os oprimidos vão buscar se libertar lutando 

contra quem os desumaniza. Mas a luta pela libertação deve ser a luta pela 

recuperação da humanidade. Segundo Freire: “a grande tarefa humanista e 

histórica dos oprimidos é a de libertar-se a si e aos opressores” (1983, p. 31). “A 

pedagogia do oprimido, nas trilhas da teoria da dependência, se fundamenta na 

visão da América Latina como lugar dependente, mas também de 

possibilidades” (STRECK, 2010, p. 330). A superação desta situação dependente 

será possível mediante uma dupla ruptura: externa, trazendo para a sociedade 

o centro das decisões; e interna, superando a sociedade cindida pelas classes. O 

alcance teórico e importância da obra de Paulo Freire podem ser vistos neste 

sentido: 

Paulo Freire representa um momento de consolidação de um 
pensamento pedagógico latino-americano. Suas obras constituem o 
núcleo de um movimento educativo que na segunda metade do 
século XX passou a ser conhecido como Educação Popular (...). Trata-
se de um momento de ruptura que é também um momento de 
libertação da pedagogia. Os teólogos haviam defendido a tese de que 
a teologia da libertação implica a libertação da teologia, no sentido de 
que ela vai muito além do ensino de conteúdos, mas se refere ao 
próprio processo de fazer teologia; para um grupo de filósofos, não 
poderia haver filosofia da libertação sem a libertação da filosofia. Em 
Freire temos um exercício de libertação da pedagogia. Em primeiro 
lugar, ela se torna uma pedagogia do outro, do oprimido (STRECK, 
2010, p. 331).     
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Também os horizontes teóricos da Filosofia da Libertação de Enrique 

Dussel podem assim ser aclarados: 

a experiência inicial da Filosofia da Libertação consiste em descobrir o 
“fato” opressivo da dominação, em que sujeitos se constituem 
“senhores” de outros sujeitos, no plano mundial (desde o início da 
expansão europeia em 1492; fato constitutivo que deu origem à 
“Modernidade”), Centro-Periferia; no plano nacional (elites-massas, 
burguesia nacional-classe operária e povo); no plano erótico (homem-
mulher); no plano pedagógico (cultura imperial, elitista, versus 
cultura periférica, popular, etc.); no plano religioso (o fetichismo em 
todos os níveis), etc. (DUSSEL, 1995, p. 18) (...). Por meio de sua 
Filosofia da Libertação analisa o processo opressivo da dominação, em 
que uns se tornam senhores de outros no plano mundial, 
questionando o discurso da modernidade. Tanto a sua filosofia 
quanto a sua Ética da Libertação possuem clara opção política pelas 
vítimas do sistema-mundo, compreendido como o processo de 
ampliação da influência cultural de um sistema inter-regional (alta 
cultura ou sistema civilizatório) a outras culturas. (OLIVEIRA e DIAS, 
2012, p. 92). 

 

O desafio para os oprimidos é de realizarem uma libertação que evite 

uma simples inversão dos polos da situação opressora. Sendo assim, faz-se 

necessária a superação da própria contradição opressor-oprimido que acontece, 

segundo Freire, na luta dos oprimidos pela sua libertação: “Os opressores, 

violentando e proibindo que os outros não sejam igualmente ser; os oprimidos, 

lutando por ser, ao retirar-lhes o pode de oprimir e de esmagar, lhes restauram 

a humanidade de que haviam perdido no uso da opressão” (1983, p. 46). Logo, 

as tentativas de libertação que venham dos opressores jamais passarão de falsa 

generosidade, uma vez que, sua “suposta generosidade” implica na 

permanência da injustiça e na existência da pobreza diante à situação de 

necessidade. Entendemos que a verdadeira generosidade incide na luta pela 

restauração da plena humanidade na situação dos oprimidos e na superação 

destas “generosidades desiguais” (BOUFLEUER, 1991).    

A concepção política de Freire é o que dá sentido à utopia de 

construção da nova sociedade livre, solidária e humanista. Tal projeto impele 

uma pedagogia da luta política a ser elaborada no processo da luta libertadora 

que os oprimidos tratam historicamente. Por essa razão que não deve existir 

receitas prontas e previsões de como acontecerá o processo político libertador, 
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porém, existe a exigência radial do cultivo da dialogicidade para que possamos 

superar as práticas que reproduzem a opressão por uma nova cultura 

essencialmente humanizadora (ZITKOSKI, 2007). Além de uma política 

pedagógica dos oprimidos, a união dos diferentes, que não se confunde com os 

postos desigualmente na sociedade, é exigida na luta contra os antagonismos de 

classe (FREIRE, 1995). Essa estratégia é fundamental na luta política de 

libertação no que se refere à supressão das classes, às relações de gênero, aos 

preconceitos étnicos e à desigualdade social reproduzida pela questão 

ambiental. Ou seja, o que está em jogo é a permanente luta de classes 

historicamente determinada:  

O que acontece é que luta é uma categoria histórica e social. Tem, 
portanto, historicidade. Muda de tempo-espaço. A luta não nega a 
possibilidade de acordos, de acertos entre as partes antagônicas (...). 
Há momentos históricos em que a sobrevivência do todo social, que 
interessa às classes sociais, lhes coloca a necessidade de se 
entenderem, o que não significa estarmos vivendo um novo tempo, 
vazio de classes e conflitos (FREIRE, 1994, p. 43).  

 

Aqui se faz necessário, trazermos a contribuição dusseliana ao sentido e 

significado do termo libertação. Segundo Dussel (DUSSEL, 1986), a filosofia 

latino-americana terá sua originalidade ao se fundar sobre um projeto ético-

antropológico interpretante do homem latino-americano. Tal projeto só poderá 

ser realizado se se constituir numa filosofia sobre novas bases metodológicas e 

históricas, sendo necessário ultrapassar os modelos metodológicos das filosofias 

européias que geram a alienação dos latino-americanos (OLIVEIRA, s/d). No 

plano metodológico, Dussel, partindo de Marx e da tradição semita, propõe 

uma nova formulação metodológica: o Método anadialético. Trata-se de uma 

metodologia filosófica original, porque se distingue e supera os procedimentos 

e categorias etnocêntricas da modernidade européia. O Método da Filosofia da 

Libertação terá seu ponto de partida no princípio da alteridade, onde o 

pressuposto desse método estabelece que o discurso filosófico possui um 

caráter eminentemente ético, para além da dimensão puramente lógica. O 

discurso é válido ou inválido não pôr sua correção lógica, mas por seu acordo 

ou desacordo com a justiça (DUSSEL, 1986).  
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Para Dussel, a alienação consiste no fato de tomar o “outro enquanto 

instrumento” (objeto prático), isto é, enquanto um ser que serve de mediação 

para a realização das vontades do outro, aniquilando a semelhança e a 

distinção. Assim, a alienação resulta de uma práxis de dominação, que é a 

afirmação de um projeto totalizador opressor e autoritário. Nessa perspectiva, o 

projeto dominante impõe seu horizonte de abrangência, utilizando e 

instrumentalizando a tudo e a todos em função de uma cultura individualista, 

intrínseca ao capitalismo. Para assegurar a realização desse projeto dominador 

seus interessados promovem diversos tipos de alienação: do trabalho, da 

cultura, a política, a religiosa, a educativa (DUSSEL 1977).  

A libertação dentro deste horizonte consiste na desalienação das pessoas, 

povos, culturas e instauração de uma nova ordem fundada no respeito à 

alteridade e exterioridade humana, pois no processo de desalienação é preciso 

estar atento para não compreender o outro apenas como dimensão objetiva do 

mundo, como um meio para realizar determinado “projeto libertador”. O ethos, 

o caráter da libertação exige não repetir a mesma ordem dominante e 

excludente, mas criar uma nova a serviço do outro. Esse ethos, para Dussel, se 

estrutura a partir do acolhimento alterativo, amor de justiça, acolhimento do 

outro enquanto outro que nos leva a compartilhar de sua miséria, da miséria de 

um povo, dos sofrimentos dos excluídos, dos explorados. A partir daí, somos 

provocados a buscar relações fraternas e solidárias que nos motiva à subversão 

do sistema para reconstruí-lo numa justiça real que afirma a dignidade humana.  

Nesta perspectiva, o método de Dussel, tem como ponto de partida 

uma opção ética e uma práxis histórica concreta. Alia o rigor teórico e a ação 

ético-política à favor da libertação humana, uma vez que, a indiferença 

compactua com o sistema vigente. Ou seja, para Dussel é através da Ética da 

Libertação com seus princípios que traz em seu horizonte uma ética necessária 

em face da “miséria que aniquila a maioria da humanidade no final do século 

XX”, junto com a destruição ecológica (DUSSEL, 2000, p. 15).  
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Sua ética fundamenta-se também na criticidade que entendemos ser 

vital para a perspectiva ambiental assumida nesta tese. Significa que sua razão 

crítica “permite o (auto) reconhecimento das vítimas do sistema-mundo 

(dominados: operários, índios, escravos, etc. e discriminados: mulheres, idosos, 

incapacitados, imigrantes, etc.), bem como o descobrimento de suas alteridades 

e autonomias, negadas pelo sistema-mundo vigente” (OLIVEIRA e DIAS, 2012, 

p. 98). 

Enrique Dussel alude a um ethos da libertação que pressupõe algumas 

características que marcam a liderança libertadora. Para Dussel, ethos significa 

costume ou o caráter de uma pessoa ou de um povo. Na perspectiva 

libertadora, consiste no modo de deixar que o outro seja Outro, em reconhecê-lo 

como projeto novo. Mas, como o Outro só se revela pela palavra, torna-se 

necessária a necessidade escutar sua voz que transcende o além do meu mundo.  

Postulamos que a proposta de Dussel se aproxima de Freire em relação 

ao que chamamos ethos de libertação. Quando Freire rejeita a “doação” do saber 

revolucionário ao oprimido e indica uma postura de confiança e de diálogo, ele 

está assinalando que o projeto de libertação deve se construído com o oprimido. 

Da mesma forma, há uma complementaridade entre quem cala e diz sua 

palavra e aquele que escuta e atende, tal como propõe Dussel. O decisivo para 

ambos os autores, é considerar o oprimido como pessoa digna de respeito e 

dedicação, capaz de ter uma posição contribuindo para sua libertação 

(BOUFLEUER, 1991, p. 117).  

 

4.2.2 A Pesquisa em EA Crítica: contribuições de Saviani, Dussel e Freire 

Partindo das convergências nestes autores, iremos tecer algumas 

contribuições à pesquisa em EA crítica. Esta considera de modo integrado as 

relações sociais e ecológicas. Sendo assim, suas bases éticas e antropológicas 

colaboram e cimentam a negação da opressão como “naturalização das 

relações” (PERALTA E RUIZ, 2004). É o contexto social e econômico que 

determina as formas de expropriação e dominação, sendo possível transformá-
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lo, mas com a condição de que cada sujeito e grupo social se transformem em 

sujeitos históricos conscientes de sua real condição de alienação no marco de 

uma sociedade desigual e constituída, portanto, em classes.       

As propostas de Paulo Freire e Enrique Dussel para a educação 

ambiental crítica auxiliam na adoção de estratégias políticas dirigidas à 

emancipação/libertação inscritas nos marcos de um processo de radicalização 

da questão social, sendo contrários à lógica neoliberal e desenvolvimentista 

hegemônicas, próprias da feição que o capitalismo assume na América Latina 

em sua matriz colonial.  

A reflexão de Dermeval Saviani e sua Pedagogia Histórico-Critica ao qual 

também nos tópicos anteriores buscamos referencial teórico e metodológico, 

possui pertinência para as nossas reflexões em educação ambiental crítica. Tal 

referencial é construído coletivamente por autores que se dedicam, ao estudo 

das contribuições do pensamento marxista para a educação. “Para a Pedagogia 

Histórico-Crítica qualquer aspecto do processo educativo exige a definição da 

função social da educação escolar. Isto é, os objetivos, valores e princípios 

educativos respondem a um determinado projeto de formação humana, a um 

modelo de sociedade que se pretende garantir/reproduzir – ou 

superar/transformar” (TOZONI-REIS et alli, 2013, p. 7)”.  

Assim, a educação deve superar o conhecimento imerso na 

cotidianidade, o senso comum e a compreensão sincrética da realidade pela 

assimilação da cultura erudita, da compreensão da totalidade e da essência que 

é intrínseca aos fenômenos, como indica Saviani (1987).  

A Pedagogia Histórico-Crítica radicaliza a ideia de que a educação escolar 

consiste na apropriação dos conteúdos escolares, partindo da prática social em 

que professor e aluno estão inseridos, consolidando-se num processo que 

permite ao aluno tomar posse dos “instrumentos teóricos e práticos necessários 

ao equacionamento dos problemas detectados na prática social” (SAVIANI, 

1987) que possibilitam às camadas populares lutarem pela superação das 

condições de opressão em que vivem. Teorizando a Pedagogia Histórico-Crítica 
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de Saviani, argumentamos que a educação é um trabalho imaterial, que produz 

no sujeito singular a humanidade produzida historicamente e coletivamente na 

sociedade. Assim, seu objeto identificar os elementos culturais necessários a 

serem assimilados pelos indivíduos para que estes se tornem humanos 

desenvolvendo maneiras mais adequadas para que essa apropriação cultural 

seja possível (TOZONI-REIS et alli, 2013a). 

Como defende a Pedagogia Histórico-Crítica, apontamos que a mesma 

propiciar às classes populares a conquista e apropriação do saber sistematizado, 

socializar progressivamente o conhecimento científico, convertendo-o num 

instrumento de emancipação, exercendo assim um papel ativo na construção da 

realidade social (SAVIANI, 2010).  

Colocando, portanto, a necessidade de transformar as relações sociais 
de dominação como ponto central da sustentabilidade ambiental que 
busca a educação ambiental, consideramos a crise socioambiental 
atrelada à desigualdade de classes e das diferenças econômicas que, 
por sua vez, levam à desigualdade de aptidões e faculdades da 
natureza humana. Se negarmos aos indivíduos a educação, em seu 
sentido mais pleno, estaremos negando a possibilidade das pessoas 
serem “mais humanas”, no sentido marxista dessa expressão 
(TOZONI-REIS et alli, 2013b, p. 72).  

 

A contribuição de Paulo Freire põe em evidência os fundamentos 

filosófico-políticos na sua teoria do conhecimento e ação no mundo que 

denominamos educação libertadora. Uma das principais concepções da 

educação libertadora é que a educação é uma atividade em que os sujeitos, 

educadores e educandos, mediatizados pelo mundo educam-se em comunhão 

(TOZONI-REIS, 2006). Esse processo, Freire chama de “conscientização”, isto é, 

ao se aprofundarem no conhecimento da realidade vivida, real e concretamente 

pelos sujeitos, os quais têm as possibilidades de emergir no conhecimento de 

sua própria condição, ou seja, de sua própria vida. Em vista disso, a educação 

libertadora é uma alternativa política à educação tradicional, que denominou 

“educação bancária”. A educação libertadora objetiva questionar as relações 

dos homens entre si e deles com o mundo, criando condições para um processo 

de desvelamento do mundo que tem como prioridade transformá-lo 
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socialmente. Para Freire, a educação não é a garantia das transformações 

sociais, mas as transformações são impossíveis sem ela, sem uma visão crítica 

da realidade (FREIRE, 1983). 

A Pedagogia do Oprimido de Freire tem seu projeto histórico-político, 

pertencente à humanidade, dada a sua universalização. Dessa forma, a 

Pedagogia do Oprimido, é um projeto coletivo que se assumido com liberdade e 

criatividade visa um projeto de emancipação. Este processo histórico de 

transformação e libertação é desenvolvido no diálogo e no fazer conjunto com 

os sujeitos históricos, a multidão dos oprimidos, que constituem a “comunidade 

das vítimas” segundo Dussel (2000), dos “oprimidos”, segundo Freire. 

Vislumbra-se aí, um projeto pedagógico de libertação, uma práxis 

revolucionária em um projeto baseado na conscientização, que em Paulo Freire 

toma conotação eminentemente política, transformando-se numa relação que 

deve ser superada. 

É evidente que a filosofia de Dussel, não pode ser tratada como uma 

filosofia educacional, muito menos ambiental, haja vista que em seus escritos 

não prevalece uma intenção pedagógica (embora seja um conceito no escopo de 

seu pensamento), como também não podemos assinalar que a obra de Paulo 

Freire tenha no conjunto uma preocupação ambiental. Apontamos que ambos 

pensadores tematizaram um pensamento filosófico-político que na história da 

América Latina e na história da educação tiveram expressiva influência nas 

pedagogias críticas e nos instrumentaliza para refletirmos criticamente a 

sociedade, bem como o contraponto à efetivação dos projetos societários 

vigentes que excluem o ser humano da possibilidade de vir-à-ser mais 

(ZITKOSKI, 2007).  

Em Dussel, constatamos a preocupação fundamental com a libertação 

dos sujeitos envolvido no processo de opressão do sistema colonial europeu, 

cujo processo deixou chagas sociais em nosso continente. Desse modo, o autor 

nos propõe refletir sobre a nossa condição de sujeitos inseridos na realidade 

social, para que possamos desenvolver uma perspectiva crítica dos 
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acontecimentos sociais, políticos, culturais e econômicos em torno do sistema 

vigente. A abordagem latino-americana de Enrique Dussel descobre sua 

vitalidade e alcance crítico neste esforço de diálogo e aproximação com a 

proposta de Paulo Freire. Assim, nesta perspectiva somos capazes de descobrir 

um aspecto fundamental: a existência de muitos mundos diferentes dentro do 

nosso mundo: a “outridade latino-americana” (DUSSEL, 1986), dentro da nossa 

realidade. Metodologicamente optamos por valorizar o foco de análise na 

educação trazendo o enfoque da filosofia e da educação libertadora, por 

reconhecermos a importância que ela ocupa, enquanto práxis, orientação e 

efetividade histórica em nosso continente (COSTA, 2011).  

A Filosofia da Libertação de Enrique Dussel se apresenta num propósito 

único: libertar filosófico-politicamente (DUSSEL, 1986). Ou seja, quer libertar-

nos politicamente, mostrando-nos alguns mecanismos de dominação e 

exploração que normalmente nos passam despercebidos ao cotidiano. A 

libertação filosófica e a libertação política se completam e são inseparáveis no 

método dusseliano, pois contemplam todas as dimensões da vida pessoal e 

coletiva. Assim, possibilitam-nos instrumentos teórico-práxicos para libertação 

integral, não só como sujeitos, mas enquanto sociedade, impelindo-nos a uma 

nova ordem social justa e igualitária.  

Consequentemente, o apelo à “responsabilidade do outro” e “pelo 

próximo”, que este rosto (Outro) traz está concretamente, existencialmente e 

historicamente marcado. O “outro”, de quem assinala Dussel, é o outro com um 

rosto, o outro concreto, em milhões de rostos que carregam as marcas do 

sangue, os sulcos da fome e da humilhação. Esta crítica, o autor não faz no nível 

das argumentações metafísicas, mas sim no plano humano das opressões 

historicamente estabelecidas. Em outras palavras, poderíamos falar numa ética 

da libertação como fundamentação ética e radical para a realização humana 

(DUSSEL, 1986). O “outro” negado de Dussel é, nesse contexto, o oprimido que 

assinala Freire, uma vez que, o mesmo sempre buscou uma práxis dentro de 

seu país, sendo incontestável que o “oprimido” (que mencionava em seus 
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escritos) significa o encobrimento de todos os povos da América Latina17 

(DUSSEL, 1993). A devida e necessária aproximação entre exclusão latino-

americana e reconhecimento da solidariedade humana como ponto de partida 

para uma redefinição do atual projeto societário, requer em ancorar neste 

método de abordagem na realidade visando transformá-la radicalmente. Tal 

abordagem envolve compreensões da questão ambiental fruto de sistema 

colonizador e dominante que por séculos alija o povo latino-americano de sua 

condição e realização (ASSMANN E SUNG, 2000).  

À luz do que foi explicitado, indicamos que a relevância dos 

referenciais e categorias trabalhadas por Dussel e Freire possui muitas 

complementaridades e convergências para a pesquisa em EA crítica, uma vez 

que, suas compreensões de homem-mundo são vitais para a posição 

epistemológica assumida por esta. Para a perspectiva crítica em que ambos se 

inserem, a práxis de dominação não reconhece a alteridade. O outro deixa de 

ser importante para tornar-se coisa. O agir da opressão, ao negar o Outro como 

outro, incorpora-o num sistema que o aliena e a possibilidade em 

transformarmos as formas como nos relacionamos com a natureza, o que 

implica, nos relacionarmos com a humanidade.  

Seguindo o viés marxista, para Dussel a práxis de dominação na 

organização da produção é o que define o grau de alienação na formação social. 

“No modo de produção assim constituído, o Outro (trabalhador) perde sua 

liberdade. Sua vida e seu fazer já não lhe pertencem e passa a ser instrumento a 

serviço de interesses alheios. Alienação e dominação são aspectos intrínsecos à 

totalidade totalizada” (BOUFLEUER, 1991, p. 68). O processo de libertação tem 

                                                           
17 Na crítica histórica de Zanotelli, há o seguinte questionamento: Quais são estes traços 
identitários? Somos latino-americanos? Se o somos, não aceitamos facilmente que o sejamos 
segundo a visão preconceituosa que os países do Primeiro Mundo têm de nós. Mas o fato de 
sermos tratados preconceituosamente, estigmatizados como indolentes, preguiçosos, 
andarilhos, improvisadores, não muito sérios em cumprir os compromissos empenhados, etc... 
de não termos nem espaço, voz e vez nos meios de comunicação daqueles países, o fato ainda 
de sermos esquecidos e negados, mesmo e especialmente nos fatos em que somos lembrados 
(carnaval, futebol e escândalos) essa contraposição, essa discriminação, é também um lugar de 
nossa identificação. É preciso recolher com cuidado os vetores de nossa identidade e o processo 
de nossa identificação. ZANOTELLI, J. América Latina: raízes sócio-político-culturais, p. 14. 
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seu ponto chave na escuta da voz do Outro, o que vem a exigir respeito e 

responsabilidade para com ele. Segundo Dussel, a libertação que implica num 

trabalho em favor do Outro, não pode ser resumido na relação homem-homem 

(práxis), mas inclui a relação homem-natureza (poiesis). Logo, o sentido da 

práxis de libertação será de transposição do horizonte do sistema para construir 

uma formação social nova e mais justa. “Uma práxis que se restringisse a um 

movimento intra-sistêmico não conseguiria criar algo de realmente novo, pois 

não passaria de uma mediação dentro de um mundo já dado, dentro de uma 

ordem marcada pela dominação” (BOUFLEUER, 1991, p. 72).  

Por tudo isso, a libertação social e política estão dialeticamente 

relacionadas, sendo compreendidas no processo de vir-à-ser superado na 

contradição opressor-oprimido/colonizador-colonizado. Nesse âmbito, a 

Pedagogia do oprimido de Freire colabora por ser uma pedagogia do ser humano 

nas mais diversas e complexas relações. Ou seja, o educador tem de agir na 

práxis, e para tal precisa ser educado/educar/educar-se, não lhe sendo 

suficiente o simples contato distanciado com aqueles aos quais se destina sua 

tarefa. E é nesse horizonte que o pensamento de Paulo Freire e Enrique Dussel 

possuem reconhecimento em suas premissas políticas que se tornam essenciais 

para a educação ambiental. Por tudo isto,  

Educação Ambiental é dimensão da educação, é atividade intencional 
da prática social, que imprime ao desenvolvimento individual um 
caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres 
humanos, com o objetivo de potencializar essa atividade humana, 
tornando-a mais plena de prática social e de ética ambiental. Essa 
atividade exige sistematização através de metodologia que organize 
os processos de transmissão/apropriação crítica de conhecimentos, 
atitudes e valores políticos, sociais e históricos. Assim, se a educação é 
mediadora na atividade humana, articulando teoria e prática, a 
educação ambiental é mediadora da apropriação, pelos sujeitos, das 
qualidades e capacidades necessárias à ação transformadora 
responsável diante do ambiente em que vivem. Podemos dizer que a 
gênese do processo educativo ambiental é o movimento de fazer-se 
plenamente humano pela apropriação/transmissão crítica e 
transformadora da totalidade histórica e concreta da vida dos homens 
no ambiente (TOZONI-REIS, 2004, p. 147).  

 
A Pedagogia Histórico-Crítica de Saviani traz entre suas contribuições, a 

necessidade da educação ambiental resgatar a importância dos conteúdos 
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curriculares compreendidos de forma reflexiva e crítica no processo educativo 

(TOZONI-REIS et alli, 2013). Assim, a EA que podemos chamar de histórico-

crítica problematiza sua inserção voltada para o processo de formação plena de 

indivíduos singulares que, ao se apropriarem criticamente dos elementos da 

cultura, em especial no que diz respeito as relações das sociedades com o 

ambiente em que vivem, tendo condições objetivas de formarem-se para uma 

prática social transformadora. Sob o viés da Pedagogia histórico-crítica a 

educação ambiental crítica e transformadora se interessa em identificar quais 

elementos culturais precisam ser assimilados pelos indivíduos para garantirmos 

esse processo de humanização descobrindo de que maneira a atividade 

educativa alcançará esse objetivo (SAVIANI, 1987).  

Em síntese, compreendemos que as posições de Dermeval Saviani, 

Enrique Dussel e Paulo Freire contribuem com a pesquisa em EA crítica na 

forma de repensarmos os fundamentos e a práxis educativa ambiental 

compatíveis com o enfrentamento da desigualdade social da América Latina e o 

compromisso social manifestado no processo pedagógico emancipatório. Por 

fim, com estes autores críticos, aprendemos que “a consciência ético-crítica é 

necessária para que se compreendam as causas da opressão e da exclusão 

sociais para intervir e transformar as realidades educacional e social” 

(OLIVEIRA e DIAS, 2012, p. 105). 

 

4.3 A Interdisciplinaridade, Emancipação e Educação Ambiental Crítica 

 

A interdisciplinaridade na produção do conhecimento é fundada no 

caráter dialético da realidade social que é una e diversa e na natureza 

intersubjetiva de sua apreensão. Caráter uno e diverso da realidade social que 

nos impõe distinguir os limites reais dos sujeitos que investigam os limites do 

objeto investigado. Logo: 

Delimitar um objeto para a investigação não é fragmentá-lo, ou limitá-
lo arbitrariamente. Ou seja, se o processo de conhecimento nos impõe 
a delimitação de determinado problema isto não significa que 
tenhamos que abandonar as múltiplas determinações que o 
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constituem. É neste sentido que mesmo delimitado um fato teima em 
não perder o tecido da totalidade de que faz parta indissociável 
(FRIGOTTO, 2004, p.27). 

 

Se do ponto de vista da investigação podemos delimitar uma destas 

dimensões não podemos perder de vista que para que sua compreensão seja 

adequada, é preciso admitir o inventário crítico da concepção positivista de 

conhecimento no campo social. E, ao mesmo tempo, o caráter problemático de 

produção crítica do conhecimento social, no qual vários autores tecem suas 

criticam de forma consistente, ora discordando em suas dimensões. Indicamos 

as análises de Lowy (1986; 1987), Gramsci (1978) e Goldmann (1978), entre 

outros.  

Segundo o positivismo, para serem científicas as ciências sociais devem 

se enquadrar no método (neutro, objetivo, imparcial) das ciências da natureza. 

A especificidade das ciências sociais vem marcada, na sociedade capitalista, por 

determinações que tornam a produção do conhecimento científico e o trabalho 

interdisciplinar prisioneiros de uma materialidade social cindida em classes, 

cujos interesses são antagônicos.  

O processo de conhecimento social vem então marcado pelos 
interesses, concepções e condições de classe do investigador. O 
conhecimento não tem como ser produzido de forma neutra tendo em 
vista que as relações que ele tenta apreender não são neutras. É 
justamente neste âmbito que percebemos que a interdisciplinaridade 
na produção do conhecimento nos é uma necessidade imperativa, mas 
nos é também um problema que está lotado na materialidade das 
relações capitalistas de produção da existência. Sem penetrarmos na 
aridez desta materialidade a questão do debate da 
interdisciplinaridade fica num limbo sem pecado e sem prazer limbo 
da discussão lógico-formal, discursiva (FRIGOTTO, 2004, p. 31). 

 

As determinações históricas, materiais e culturais podem ser vistas 

como as que menos consideramos tanto na produção do conhecimento, quanto 

na socialização mediante diferentes processos pedagógicos (escola, partidos, 

sindicatos, etc.), e justamente as que mais impõem limites. É neste horizonte 

que os seres humanos se produzem enquanto seres da natureza, enquanto 

individualidades, mas sempre enquanto fruto das relações sociais (GRAMSCI, 
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1978) onde percebemos os limites e as possibilidades do trabalho 

interdisciplinar. Ou seja, nesta materialidade que é produzido o ser social, cuja 

materialidade é sempre histórico-social, dado que os homens produzem suas 

ideias e concepções. 

Neste terreno identificamos o problema mais radical na produção do 

conhecimento histórico e do trabalho interdisciplinar na sua produção. A 

ruptura que é produzida e se desenvolve no plano das relações de produção do 

homem, integra uma totalidade concreta explicitada no plano da consciência, 

das representações e das concepções da realidade (FRIGOTTO, 2004). 

As ideias das classes dominantes são as ideias dominantes, isto é, a 

classe como força material governante das relações sociais é ao mesmo tempo 

sua força governante intelectual. A classe que tem à disposição os meios de 

produção material controla concomitantemente os meios de produção 

intelectual, de sorte que, por essa razão, geralmente as ideias daqueles que 

carecem desses meios ficam subordinadas a ela (MARX E ENGELS, 1977). 

Evidenciamos neste contexto, que a produção e a divulgação do 

conhecimento não se realizam de forma avessa aos conflitos, antagonismos e 

relações de forças que se estabelecem entre as classes sociais.  

A produção do conhecimento é ela mesma parte e expressão dessa 
luta. É neste sentido que a teoria se constitui em força material e a 
consciência crítica um elemento fundamental e imprescindível na luta 
pela transformação das relações sociais marcadas pela alienação e 
exclusão (FRIGOTTO, 2004, p. 36). 

 

Constatamos também, de maneira clara porque a pretensão positivista 

da neutralidade do conhecimento social sob as condições de uma sociedade 

fraturada, cindida é historicamente inviável. Esta visão de neutralidade, ao 

contrário expressa a representação de um tipo de consciência e de 

conhecimento funcional à reprodução das relações sociais dominantes 

(FRIGOTTO, 2004). 

É no plano ontológico, sobretudo, no processo de produção do ser 

social, que as relações sociais classistas manifestam sua negatividade mais 

evidente. Trata-se de relações que limitam e impedem o devenir humano. As 
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representações, as concepções os conhecimentos que se produzem dentro desta 

base ontológica são resultado de mediações constituintes da base histórico-

social destas relações. 

Precisamos compreender que a superação dos limites que encontramos 

na produção do conhecimento e nos processos pedagógicos de sua socialização, 

somente se efetivam à medida que forem sendo rompidas as relações sociais 

que fornecem a base material destes limites. 

A concepção mais generalizada da realidade e de conhecimento que 

expressa as formas dominantes de relações sociais é fragmentada, abstrata e 

linear, pois reduz a concepção de história, realidade e do próprio ser social a 

concepção burguesa. Por isso, os interesses particulares da classe dominante 

aparecem como os interesses eternamente válidos e universais. 

Marx em sua análise à Economia política burguesa critica os seus 

intelectuais de terem transformado a ciência política e econômica numa 

apologética dos interesses parciais dessa classe (MARX, 1983). Por esta razão é 

que este mesmo autor, ao criticar a Filosofia do Direito de Hegel, após ter 

apontado que a religião funciona como a consciência invertida do mundo, 

postula que “a tarefa da história depois que o outro mundo de verdade 

desvaneceu, é estabelecer a verdade desse mundo (...). A crítica do céu 

transforma-se em crítica da terra, a crítica da política” (MARX, 1977). 

A não atenção ao tecido histórico dentro do qual se produz o 
conhecimento e as práticas pedagógicas, tem nos levado a tratar a 
questão da interdisciplinaridade dentro de uma ótica fenomênica, 
abstrata e arbitrária. Aparece como sendo um recurso didático capaz 
de integrar, reunir as dimensões particulares dos diferentes campos 
científicos ou dos diferentes saberes numa totalidade harmônica. Não 
há, dentro deste prisma didatista nenhum problema em fazer-se, no 
dizer de Lefebvre, sopa metodológica. Trata-se de uma espécie de 
fetiche de conceitos que consiste em atribuir-lhe um significado neles 
mesmos. O enfrentamento desse problema tem ficado, no mais das 
vezes, na busca de novas palavras como a de transdisciplinaridade ou 
nas dicotomias pesquisa quantitativa e qualitativa, pesquisa 
participante, pesquisa-ação. A questão que queremos apontar aqui é 
que a mudança do prefixo inter pelo trans ou a falsa dicotomia 
quantidade/qualidade, não elide o problema do caráter opaco e 
alienador da realidade social que analisamos (FRIGOTTO, 2004, p. 38). 
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Esta forma de compreender a produção do conhecimento alicerçada na 

materialidade social nos leva a perceber que a própria classe burguesa fica 

limitada pelas relações sociais que insiste manter. 

Os problemas que as relações predatórias de produção e a exclusão 
social crescente trazem no plano social (miséria, violência, epidemias), 
mas também no plano da natureza (desmatamento, poluição do ar, da 
água e poluição sonora) atingem a própria burguesia. Mais grave que 
o cinismo e maquiavelismo da burguesia, como nos indica Marx, é a 
sua pele burguesa (FRIGOTTO, 2004, p. 40). 

 

A concepção de realidade e de conhecimento enquanto uma totalidade 

concreta, que se materializa numa concepção antagônica a essa forma 

dominante de produzir a vida humana no seu conjunto, também é balizada por 

relações sociais dominantes. Situamo-nos no bojo de uma contradição cujos 

efeitos só poderão ser resolvidos no plano das contradições e de sua superação 

no processo histórico mediante a práxis revolucionária. 

Para tornar dominante uma concepção de totalidade concreta de 
conhecimento é preciso que essa totalidade vá se concretizando no 
plano da produção da vida social. Isto significa dizer que é, ao mesmo 
tempo um problema ético-político, econômico, cultural e 
epistemológico. É neste terreno que iremos perceber a complexidade 
do desafio a enfrentar quando temos como convicção ético-política a 
necessidade de lutarmos em todos os planos para suplantar as 
relações sociais de alienação e exclusão. (FRIGOTTO, 2004, p. 40).  

 

Entendemos que o avanço neste enfrentamento exige um esforço de 

crítica ao modo dominante de produção social da existência, de organização 

política, e de concepções e teorias sobre a realidade. Mas a crítica só tem 

correspondência histórica quando se transforma em práxis (reflexão teórico-

crítica) e ação política ao produzir alternativas ao modo alienante e excludente 

de produção da vida social. 

A Teoria marxista, ao desvendar o modo de produção capitalista e suas 

contradições no processo social indica os mecanismos que escondem esta 

realidade, elaborados pela ideologia dominante. A contribuição de Marx para 

uma leitura crítica mantém pertinência enquanto as contradições do modo de 

produção estiverem colocadas como obstáculo à utopia de uma sociedade sem 
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divisão em classes (TREIN, 2007).  O rigor teórico-metodológico na análise da 

realidade se faz precisa, na medida em que, a mundialização do capital, 

mantém o mecanismo de um sistema que é baseado na exclusão, na exploração, 

na alienação e na reificação das relações sociais mercantilizadas.   

Assim, o enfrentamento teórico-metodológico na maneira de 

compreender a realidade através da interdisciplinaridade na EA é parte da luta 

contra-hegemônica. Segundo Trein (2007, p. 124):  

na esfera da produção do conhecimento nos deparamos com os 
reflexos destas contradições, que explicitam assim o caráter ideológico 
e dominante do pensamento único, da ciência pretensamente neutra, 
das verdades ditas universais. Todos eles momentos de uma teoria 
que desconsidera a realidade material em que foi produzida.  

 

Levando em conta as ponderações de González Casanova (2006), o 

autor alude que embora o pensamento pós-moderno possua uma pretensão 

anti-hegemônica, ele se torna impreciso porque esquece o sentido radical da 

libertação humana materializada na relação de não subordinação do homem 

pelo próprio homem e orientada para uma ciência efetivamente crítica. Assim, 

situamos a necessidade de distinguir as ciências hegemônicas (pró-capitalismo) 

e as ciências críticas (de matriz marxista e emancipatória) e quais diferenças 

impedem a conciliação entre ambas. Embora os dois pensamentos reconheçam 

a historicidade dos processos sociais que conferem às relações humanas um 

destaque “epistêmico”, para a ciência hegemônica é visto de maneira 

“pragmática/instrumental”.  

Na visão de Trein (2007, p. 128):  

Neste sentido o pensamento crítico se vê, muitas vezes, usurpado em 
seus argumentos fundamentais, que são distorcidos, induzindo a que 
as contradições de classe, os conflitos capital-trabalho, sejam lidos 
apenas como disfunções no sistema, portanto passíveis de “correção” 
e controle. (...) No entanto, o pensamento crítico, ao explicitar as 
contradições e as raízes históricas determinantes dos processos 
sociais, contrariamente, aponta para possíveis e necessárias 
mudanças, e o faz no propósito da substituição radical do sistema 

capitalista.    
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Na concepção hegemônica, o conhecimento tem função prática, 

assumido numa posição pragmática, ou seja, que colabora na melhoria da 

qualidade de vida. Tal posição indica um viés metafísico na medida em que não 

reconhece que a produção do conhecimento na sociedade de classes está 

marcada pelos interesses dominantes. Isso implica uma compreensão “práxica 

do conhecimento” e não somente instrumental, reconhecendo que a dimensão 

intencional do conhecimento é uma tomada de posição dos que produzem 

ciência visando às lutas contra as relações de exploração e dominação. Quando 

o pensamento hegemônico retira ou omite a materialidade histórica do 

conhecimento que o produziu, oculta aquilo que o pensamento crítico tem com 

compromisso ético-político de explicitar. Ou seja, que a sociedade é cindida por 

classes com seus interesses específicos.       

Reconhecendo a produção do conhecimento como construção social, 

tanto o pensamento hegemônico quanto o crítico são desafiados a discutir o 

problema da verdade.  “Neste sentido reconhecer a dimensão ideológica do 

saber, enquanto uma construção social que expressa também uma posição de 

classe, é fundamental” (TREIN, 2007, p. 127).   

Para González Casanova (2006, p. 288):  

A importância da posição do conhecimento e na ação faz coincidir os 
pressupostos das novas ciências hegemônicas com os do pensamento 
critico alternativo. A diferença aparece de novo nas posições opostas 
das formas hegemônicas, com seus interesses e valores particulares, e 
as posições de forças alternativas com os seus (interesses) mais gerais 
e até universais.   

 

A superação da fragmentação científica passa pela transformação do 

mundo que deu origem e necessita desta forma de produção do conhecimento.  

Somente a constituição de um mundo que elimine a divisão social do trabalho e 

seus interesses antagônicos é capaz de superar a fragmentação do saber. Isto 

vale dizer que, somente uma forma de sociabilidade pode superar o caráter 

fragmentado da ciência, pois um saber unitário deve ter na categoria totalidade 

a sua categoria fundamental (TONET, 2014). Esta categoria antes de ser 

gnosiológica, deve expressar o caráter do próprio mundo.  
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Assim, queremos apontar para a possibilidade de produzir um 

conhecimento que não seja fragmentado. Ao contrário, isto não é só possível, 

como também é necessário, pois um saber fragmentado é funcional à 

manutenção dos interesses da classe dominante. É necessário que se transforme 

num conhecimento que encontre na totalidade a sua chave metodológica e na 

articulação das categorias “essência e aparência” (de caráter histórico e social), 

permitam desmistificar a realidade.  

Marx lançou os fundamentos de uma nova concepção de mundo, de 

um conhecimento que possui na totalidade a sua categoria central. É esta 

categoria que permite compreender a realidade como um “complexo de 

complexos” que tem no trabalho a sua categoria ontológica primária. Através 

dela, permite compreender a natureza do ser social, sua complexificação e sua 

fragmentação, tanto material como espiritual e a articulação entre estes ambos.  

Contudo, para Tonet (2014, p. 11): 

O mundo continuará sendo cada vez mais complexo e exigirá sempre 
novas especializações. Isto não implica, necessariamente, a 
fragmentação do conhecimento. (...). Em resumo, complexificação e 
especialização fazem parte da natureza mesma do processo de 
reprodução do ser social. Pelo contrário, a fragmentação é um 
processo social típico da sociedade de classes (no sentido de separação 
entre trabalho manual e trabalho intelectual) e, na sua forma mais 
desenvolvida, típico da sociedade capitalista.  
 

Sendo assim, no que tange as relações sociais, constatamos que a forma 

atual do mundo, regida pelo capitalismo, alicerça e exige a fragmentação do 

saber como um instrumento necessário para a reprodução social. Enquanto o 

capital for a força dominante, a fragmentação do saber será também dominante. 

Do ponto de vista interdisciplinar na EA crítica, apontamos que a 

superação da fragmentação não passa pela soma ou justaposição, ou ainda, por 

atitudes e esforços do sujeito em integrar várias áreas de conhecimento. Esse 

fato reafirma que:   

A eliminação do saber passa, pela superação da perspectiva da 
cientificidade moderna, de caráter gnosiológico, onde o sujeito detém 
a centralidade, e pela apropriação da perspectiva metodológica (de 
caráter onto-metodológico) fundada por Marx, onde o objeto (de 
caráter histórico-social e não metafísico) tem a regência e o sujeito a 
tarefa ativa de traduzir teoricamente o processo social. Não basta ter 
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boa vontade ou envidar esforços ou criar novos métodos a talante do 
sujeito. É preciso assumir e dominar o método que, tendo se 
originado, em seus fundamentos, do mundo, permita volta a ele para 
compreendê-lo como uma totalidade e segundo a sua lógica própria e 
não ao arbítrio do sujeito (TONET, 2014, p. 13).   

 

Contudo, uma interdisciplinaridade na EA crítica voltada para a 

emancipação humana, só pode significar uma contribuição para o engajamento 

na radical superação da sociedade capitalista e na construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária. Uma atividade educativa emancipatória passa pela 

apropriação de um saber que permita a compreensão desta sociedade como 

uma totalidade e que possibilite compreender a origem, a natureza e a função 

social da fragmentação das relações. Isto vem assinalar que para esta 

perspectiva, o real é sempre um complexo de complexos, onde qualquer parte 

dele só poderá efetivamente ser compreendida em suas mediações necessárias. 

Assim, a “produção de um saber totalizante e luta pela construção de um 

mundo unitário e emancipado são dois momentos de uma mesma atividade 

revolucionária” (TONET, 2012, p. 13).      

A busca radical das determinações e mediações históricas que 

constituem os fatos sociais, não se confundem com o dogmatismo. Estas e 

outras questões se colocam como desafio permanente para quem busca 

conhecer de forma radical (que vai à raiz) as múltiplas determinações e 

mediações que produzem os fatos históricos da qual a interdisciplinaridade está 

ancorada. À luz do que foi refletido, o pensamento crítico tem um papel 

preponderante na formação de sujeitos capazes de criticar o atual projeto 

societário e, para além da crítica, se engajar na luta coletiva pela construção de 

outro projeto societário em que as relações de exploração sejam superadas. 

 

4.4 O Caráter do conhecimento: as tendências do cenário acadêmico  

 

As relacionarmos interdisciplinaridade e práxis pedagógica 

emancipatória estamos nos referindo de forma mais direta a processos 
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complexos e à historicidade do real, o que nos remete a um cenário marcado 

por diferenças epistêmicas. Embora o consenso seja uma utopia de muitos 

pesquisadores e até mesmo imposta por grupos que julgam mencionar a 

realidade sem qualquer crítica e sem constestações possíveis, cremos o que o 

confronto é unversal na história do pensamento (BIANCHETTI E JANTSCH, 

2014) bem como nos horizontes da presente tese.  

Temos clareza que qualquer esquema classificatório é balizador. Por 

outro lado, compartilhamos a ideia da diferença na reflexão em movimento que 

ocupa o “objeto-problema interdisciplinaridade”. Para a EA, a complexidade no 

campo de estudos ganha visibilidade mais evidente e, um estranhamento 

necessário. Ora, julgamos problemático no campo, pois as diversas tendências 

aparecem juntas sem que exista a preocupação de revelar as diferenças e 

contradições marcantes de ordem conceitual, histórica, metodológica e 

epistêmica (BIANCHETTI E JANTSCH, 2014).    

 

4.4.1 A Concepção da “unidade” perdida pelos sujeitos (visão holística) 

 

É uma tendência atualmente em voga e que conta com muitos adeptos 

na pesquisa do Brasil. Tal concepção atribui à divisão ou fragmentação entre os 

campos do conhecimento/das disciplinas como um estado doentio das 

mediações acadêmicas (seja ensino, pesquisa ou extensão). Temos assim, uma 

“patologia” na qual o conhecimento é invocado a fazer o diagnóstico dos 

problemas da educação visando estabelecer projetos que intencionam “a 

recuperação da unidade” rompida no mundo do conhecimento.   

Segundo Bianchetti e Jantsch (2014, p. 3):  

Esta tendência pode ser detectada nas obras de Gusdorf (1993), 
Japiassu (1976) e na primeira fase da produção de Fazenda (1992). A 
receita para a superação dessa anomalia, no campo da organização 
curricular, da burocracia e da metodologia, seria conseguida através 
do abandono da abordagem disciplinar, da dissolução dos 
departamentos e mediante a vivência do trabalho em parceria. A 
pedra basilar da contracultura à fragmentação do conhecimento seria, 
nessa concepção/tendência, o ato da vontade dos sujeitos que, 
conveertidos, não mais endossam a produção intelectual e a prática 
educativa disciplinares. Uma variante desta abordagem pode ser 
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considerada a perspectiva do holismo, bem como de certos estudos 
transculturais e da transdiciplinaridade, como é observável, entre 
outros, em Nicolescu (1999).  

 

Logo, o imaginário da noção de cosmos advinda da cosmologia grega 

constituem pontos decisivos para o desenvolvimento desta concepção e que 

contribui nos sentido de assegurar adeptos na pesquisa, pois o imaginário 

coletivo quer recuperar a ideia de “unidade” do real. E que implicações 

poderíamos estabelecer a partir desta tendência para a EA crítica? 

Na EA muito se discute acerca da relevância do enfoque sistêmico. 

Nesta tendência interagem diversos pontos de vista, posto que um sistema 

possa ser definido como um conjunto de partes coordenadas entre si, onde as 

leis ordenam os fenômenos que estão vistos como fluxos, processos ou como 

conjunto de unidades em inter-relações mútuas (BERTALANFFY, 1977). 

Tomamos como ponto de partida e de chegada que a Educação Ambiental é 

uma práxis social, cujo fim é o aprimoramento do sujeito que pode ser 

redefinido a partir dos diversos saberes existentes numa cultura diante as 

exigências da vida social. Levando em conta tais argumentos, alguns problemas 

decorrem na efetivação das abordagens sistêmicas.  

Para o enfoque sistêmico, é necessária a leitura direta dos fenômenos 

sociais alicerçada em modelos matriciais de retroação alimentados por 

feedbacks, cuja relativização ambiental é também produto do trabalho e da 

práxis humana. Tal visão gera um grau de incerteza de ação intencional para 

além da previsibilidade de qualquer modelo, pois uma questão é alimentar, 

outra retroalimentar e outra bem diferente é intervir conscientemente pela ação 

social. Assim, as visões sistêmico-holíticas contribuem para a emergência de 

paradigmas que procuram relacionar sistemas sociais e sistemas naturais em 

construções interdisciplinares embasadas no conceito de autopoiese 

(FLORIANI E KNECHTEL, 2003). Nesta perspectiva recaem na ilusória certeza 

de se ter alcançado o modelo unificador de todas as ciências e saberes, 

sintetizando em matrizes sistêmicas os processos sociais e mentais das 

sociedades.  
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Considerando que o ambiente não seja simplesmente a ecologia, mas a 

complexidade do mundo (LEFF, 2001, p. 17), não existe um único método 

válido, mas sim métodos que devem dialogar na perspectiva de totalidade. 

Sobretudo, reconhecendo as singularidades de outros métodos num processo 

que permita redefinir os objetos de cada ciência a partir da materialidade da 

vida (LEFF, 2003).   

A abordagem sistêmica proclama a possibilidade de conflitos num 

sistema, mas não esmiúça esta noção, pois dela decorrem problemas onde o 

sistema se torna harmônico, funcional, sintético, incapaz de ser pensando numa 

totalidade antagônica, sem as quais não haja transformação. Ou seja, o conflito 

nesta abordagem é reduzido ao sentido de diversidade natural e previsível, não 

se constituindo a partir da desordem da vida e das estruturas históricas que 

formam a realidade complexa (LOUREIRO, 2006b). Quer dizer, o conflito é 

constatado como uma fragilidade do sistema, uma falha a ser superada quando 

o ser humano atingir seu estado de integração harmônica com o ambiente. 

Outro elemento a ser elencado no enfoque parte da possibilidade de 

buscar recompor e readequar as relações de maneira que funcionem 

plenamente equilibradas, sendo também aplicado ao modo de funcionamento 

do sistema social. Tal horizonte compreensivo acarreta uma visão política 

reformista, em que a EA se insere para cumprir a função social de tornar as 

pessoas adaptadas a um determinado modo de organização social como se elas 

fossem a-históricas!  

Loureiro (2006b, p. 138) critica tal argumento, aludindo que:  

Entender a relação sociedade-natureza como uma relação ideal ou 
genérica naturaliza o que é social, no sentido de perda de 
historicidade, e estabelece de modo apriorístico o que é uma interação 
perfeita da humanidade com a natureza. Estas concepções fragilizam 
a possibilidade de construção, pelos educadores ambientais, de um 
projeto societário alternativo e de uma prática educativa crítica, 
cidadã e popular (...). Cumpre ter presente que humanidade não se 
constitui como unidade homogenia e que as condições decorrentes da 
atuação humana no ambiente são definidas em decorrência de cada 
modo de vida social, em interação com as condições ecológicas de 
sustentação. A visão que o marco teórico emancipatório em educação 
tem da humanidade é que esta é a unidade dialética com a natureza, 
em que os sujeitos são pensados concretamente e não abstratamente.                  



178 

 

 

Na Educação Ambiental, as perspectivas sistêmicas se vinculam a 

premissas teóricas da visão holística como maneira de pensar a totalidade, cujas 

formulações tiveram influência de Fritjof Capra nos anos 80 e 90 (2003) no que 

tange a sua proposta de “Alfabetização Ecológica” e pelo Movimento Holístico 

Internacional. Para os holísticos a natureza é sacralizada, retirando desta a 

dimensão humana em seu processo de transformação. Buscam religá-la 

cosmicamente encontrando uma autenticidade humana neste processo, onde se 

aproxima de visões religiosas e que, por sua vez, promovem um distanciamento 

entre o social e o natural. Colocando a harmonização com a natureza sendo 

resultado de um movimento espiritual, sinalizam a educação como processo 

puramente individual e comportamental sem mediações sócio-políticas. Sendo 

assim, para transformarmos a sociedade não basta somente harmonizarmos as 

pessoas, mas sim, transformarmos o modo pelos quais estamos organizados 

socialmente.   

Para Morin, o holismo se baseia numa totalidade simplista que tende a 

pensar o todo como se este fosse tudo, simplificando as relações e suas 

implicações mútuas entre o todo e as partes e entre níveis diferenciados de 

totalidades (2003). Na perspectiva dialética e complexa, não há um todo somado 

e descolado do movimento contínuo de 

desordem/interação/ordem/organização. Assim, sistêmicos e holistas buscam 

minimizar os conflitos entre classes sociais em nome de cooperação, levando-os 

à harmonia plena com a natureza, como se existisse um estado absoluto e 

atemporal. Não levam em conta o modo como tais valores são definidos em 

sociedade e o seu movimento da mesma para além dos imperativos éticos e das 

idéias.  

Segundo Loureiro (2006b, p. 140):  

A educação ambiental holística define-se como um caminho para a 
superação por completo do conflito em nome da harmonia e do 
consenso, desconhecendo a dinâmica contraditória das sociedades 
humanas e históricas e ignorando-se o risco de se defender 
unilateralmente valores hegemônicos das classes dominantes como os 
mais corretos, “ecologicamente adequados”. Logo, o sentido de se 
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construir coletivamente o que for melhor ambientalmente e para a 
vida, como resultante de um processo dialógico e democrático entre 
grupos sociais, seus saberes, culturas e necessidades distintas, fica 
prejudicado ou secundarizado.        

 

Consequentemente, o viés holístico esvazia em termos políticos uma 

educação que prima pela dialogicidade, onde a construção dos projetos 

societários se evidencia para a promoção da esfera subjetiva, tornando 

despolitizada a questão ambiental em nível coletivo e prático. Por sua vez, não 

apresenta como pressuposto da ação pedagógica a construção participativa de 

temas geradores (TOZONI-REIS, 2006) onde o saber coletivo e problematizador 

do real se fazem presente. Assim, tal direcionamento encontra-se antagônico a 

um dos princípios elementares de Paulo Freire (1993), que considera a 

problematização e a tomada de consciência coletiva do real inerente ao processo 

educativo e de intervenção social rumo à transformação social.    

Compreendemos que o pensamento dialético, ancorado na pedagogia 

de Freire, enfatiza a educação como processo permanente, coletivo e cotidiano 

pelo qual refletimos e agimos. Isto significa transformarmos a realidade da vida 

estando alicerçados no conflito e no princípio da incerteza como maneira de 

estabelecer movimentos emancipatórios. Logo, situamos e entendemos desta 

forma os limites do enfoque holístico no campo ambiental:  

O importante para esta vertente não é pensar processos educativos 
que associem a mudança pessoal à mudança societária como pólos 
indissociáveis na requalificação de nossa inserção na natureza e na 
dialetização entre sujetividade-objetividade, mas sim pensar a 
transcendência integradora, a transformação da pessoa pela 
ampliação da consciência, como caminho único para se obter a união 
com a natureza, subordinando a racionalizada à subjetividade 
(LOUREIRO, 2006, p. 141).      

 

4.4.2 A Interdisciplinaridade e a produção histórico-social do conhecimento 

(visão materialista)  

 

É uma tendência reúne esforços no sentido de aprender o desafio da 

interdisciplinaridade na tessitura que é estabelecida entre os processos de 

produção da existência e produção do conhecimento. Para tal tendência, a 
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concepção de interdisciplinaridade radicaliza o conceito de história. Ela tem a 

história como critério maior e a tensão como expressão instituinte da realidade. 

Apontamos como Marx e Engels evidenciam os pressupostos para os homens 

“fazerem a história”, o que inclui, a produção do conhecimento:   

O primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de 
toda a história, é que os homens devem estar em condições de viver 
para poder “fazer história”. Mas, para viver, é preciso antes de tudo 
comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas mais. O 
primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios que 
permitam a satisfação destas necessidades, a produção da própria 
vida material, e de fato este é um ato histórico, uma condição 
fundamental de toda a história, que ainda hoje, como há milhares de 
anos, deve ser cumprido todos os dias e todas as horas, simplesmente 
para manter os homens vivos (MARX E ENGELS, 1987, p. 39) 

 

A filiação a está tendência implica o deslocamento da discussão que 

centra no sujeito dotado de vontade capaz de superar o suposto caos que se 

encontra o mundo acadêmico indo para além da filosofia do sujeito 

(BIANCHETTI E JANTCH, 2004) e centrando o debate na relevância da história 

(enquanto construção do homem). É visto que os discursos e as justificativas 

que envolvem a produção e veiculação do conhecimento nos diferentes 

momentos da história caminharam-se para a fragmentação e para a divisão do 

conhecimento em ciências particulares. Em outros momentos, procurou-se 

realizar a interdisciplinaridade seja através de práticas ou de vigorosos 

discursos absolutizadores que privilegiaram ora um, ora outro polo 

(fragmentação versus integração). 

Bianchetti e Jantsch (2014, p. 9) se posicionam de forma bastante crítica 

a esta questão:  

pode-se também aventar a hipótese de que muitas das discussões 
sobre a interdisciplinaridade, hoje, não extrapolam o campo da 
metafísica. Caso as discussões sobre as possibilidades e limites da 
interdisciplinaridade se originassem ou estivessem ancoradas na 
materialidade constitutiva do espaço-tempo dos dias de hoje ficaria 
evidente que é mais fácil, na produção e veiculação do conhecimento, 
sair-se melhor do espaço do interdisciplinar do que da especialidade. 
E esta facilidade decorre não de uma vontade particular das pessoas, 
mas sim da complexidade que caracteriza os objetos que demandam 
análise e compreensão e que constituem, que dão corpo, no caso 
específico das escolas e universidades, àquilo que se chama de 
currículo. Mesmo que alguém decidisse que iria pesquisar, construir, 
falar, veicular conhecimentos do lugar da especialidade isto seria 
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impossível uma vez que a compreensão de um 
objeto/assunto/problema demandaria o aporte de mais de uma 
ciência ou disciplina. A questão aqui a colocar é: qual é efetivamente a 
fronteira de um campo de conhecimento, de uma disciplina? Se é que 
é possível delimitar as fronteiras entre os campos de conhecimento, 
das disciplinas, é necessário, contudo, que se reconheça a natureza 
permeável dessas fronteiras. 

 

Ao indicar que a interdisciplinaridade não pode considerada de forma 

isenta da disciplinaridade, não estamos colocando uma e/ou outra em níveis de 

relevância. Queremos reafirmar que, a especialização garante a verticalização 

da pesquisa na análise de um problema, pois as descobertas se devem as 

conquistas da ciência através de seus especialistas. As descobertas chegam-se 

estabelecendo conexões para aportes de várias ciências ou disciplinas, onde a 

metáfora aqui é a rede e não a do fio isolado (BIANCHETTI E JANTSCH, 2014).  

É nesta concepção complexa que compreendemos ser mais adequada no 

processo de produção do conhecimento, indicando uma definição que não 

polariza, mas ao contrário, atue no tensionamento da relação especialização x 

generalidade em direção a interdisciplinaridade. Logo, assume-se que a 

interdisciplinaridade, enquanto princípio mediador entre as diferentes 

disciplinas, não poderá jamais ser elemento de redução a um denominador 

comum, mas elemento teórico-metodológico da diferença e da criatividade. A 

interdisciplinaridade é o princípio da máxima exploração das potencialidades 

de cada ciência, da compreensão dos seus limites, mas, acima de tudo, é o 

princípio da diversidade e da criatividade (ETGES, 1993). 

Logo, o conceito adotado de história como premissa teórica desta 

pesquisa, aponta que a realidade é dialética (caminha pela negação da negação) 

e que o conhecimento na sua dialeticidade é uma construto humano e passível 

de muitas objetivações. Partindo deste conceito não nos posicionamos em favor 

e qualquer unidade metafísica ou formal da interdisciplinaridade no campo da  

pesquisa em EA como veremos mais adiante. Nosso entendimento da 

interdisciplinaridade é, portanto, dialético.  
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4.5 Interdisciplinaridade e Totalidade na EA: as bases do refinamento 

ontometodológico 

 

Esta pesquisa desenvolvida através da pesquisa bibliográfica tem como 

base a abordagem dialética materialista-histórica. Convém trazer à lume que tal 

abordagem constituí em nosso exame, uma filosofia do conhecimento que 

aponta para um estatuto ontológico (no sentido Chasiniano), o que na história da 

ciência nem sempre foi uma aceitação pacífica entre seus pesquisadores, muito 

menos entre seus interlocutores (ALTHUSSER, 2002, CHASIN, 2005, 

LUCKÁCS, 1979, MÉSZÁROS, 2004, NETTO, 2003; NETTO E BRAZ, 2010).  

Ora, questionamos a quem interessa colocar a “realidade” negando a 

possibilidade do conhecimento da totalidade (uma vez que o capitalismo é 

totalizante e totalitário)? A quem interessa em reduzir as possibilidades do 

conhecimento do real e suas contradições? Quem é beneficiado com o 

ocultamento do horizonte da ação consciente dos indivíduos e com isso 

restringe suas perspectivas de transformação social e contestação a 

compreensões específicas, particulares e fragmentadas?  

A ontologia marxista é uma ontologia histórica e materialista do ser 

social, que diferentemente do tratamento diferenciado que recebera no sistema 

hegeliano, “a lógica perde seu papel filosófico de guia e torna-se [...] uma 

ciência particular como qualquer outra” (LUKÁCS, 1979, p. 28). Assim sendo, a 

perspectiva que sustenta a posição assumida nesta pesquisa, entende a práxis 

histórica humana (que tem no trabalho sua “centralidade ontológica”) como o 

único fundamento legítimo e científico de uma teoria. “A elaboração teórico-

metodológica de Marx imbrica-se na sua elaboração ontológica – esta, de fato, 

subordinando aquela. Mas os dois planos de investigação são simultâneos e 

intercorrentes” (NETTO, 1993, p.34). 

Segundo Prado Júnior, o núcleo estruturante do pensamento de 

dialético é também uma teoria do conhecimento, pois:  
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[...] o que se observará com toda clareza na obra de Marx, consiste no 
fato que, historicamente, é afinal na consideração do Conhecimento 
do Homem (aquilo que seriam as nossas „ciências humanas‟ de hoje, e 
naturalmente o tema marxista por excelência) é aí, bem como no 
método de elaboração desse Conhecimento, que se revelaria com 
precisão o conjunto e generalidade do problema filosófico, isto é, a 
determinação em sua totalidade, e a caracterização do Conhecimento 
do Conhecimento que vem a ser o conteúdo e objeto central e geral da 
Filosofia, e onde ela encontra, em toda sua plenitude, o terreno que 
lhe é próprio e específico no complexo geral do Conhecimento (1981, 
p. 82). 

 

Para Mészáros a relação entre metodologia e ideologia, pode ser vista 

entre os antagonismos sociais nas disputas metodológicas:  

 
A preocupação intensa com problemas de método se manifesta 
particularmente em períodos históricos de crise e de transição. Em tais 
épocas, quando a ideologia anteriormente preponderante das classes 
dominantes não pode mais ignorar ou simplesmente pôr de lado seu 
adversário, as reivindicações hegemônicas de ambos os lados devem 
ser formuladas de tal modo que os mais abrangentes princípios 
metateóricos e metodológicos dos sistemas rivais se tornem explícitos. 
Isto acontece precisamente para reforçar as aspirações mutuamente 
exclusivas das partes opostas a ocupar a posição dominante, tanto 
teórica quanto prática, na sociedade. No caso da velha ideologia, em 
geral isso significa a adoção de alguma forma de academicismo (ou 
metodologia pela metodologia), com a ajuda do qual – em nome das 
regras, modelos e paradigmas formais estipulados – as abordagens 
alternativas podem ser a priori desacreditadas e banidas da estrutura 
legítima do discurso. É claro que, na realidade, são rejeitadas devido à 
desafiadora novidade de seus conteúdos e dos métodos 
correspondentes (MÉSZÁROS, 2004, p. 318-319). 

 

O materialismo histórico-dialético é concebido uma “ciência das leis e 

do movimento” que engloba a natureza, a sociedade e o pensamento (COSTA E 

VASCONCELOS, 2014). Pois Marx funda uma nova “filosofia geral” que 

fornece uma explicação coerente do homem em todas as suas dimensões e 

determinações. Tal filosofia à luz do ser social constitui o materialismo 

histórico, o qual tem como objeto as leis de evolução mais gerais da sociedade. 

Desta maneira, Mészáros esclarece a diferenciação entre “determinismo” e 

“determinação”, pois:   

Em uma concepção mecanicista, há uma linha de demarcação definida 
entre o “determinado” e seus “determinantes”, mas não é o que 
ocorre no quadro de uma metodologia dialética. Nos termos dessa 
metodologia, embora os fundamentos econômicos da sociedade 
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capitalista constituam os “determinantes fundamentais” do ser social 
de suas classes, eles são também, ao mesmo tempo, “determinantes 
determinados”. Em outras palavras, as afirmações de Marx sobre o 
significado ontológico da economia só fazem sentido se formos 
capazes de apreender sua idéia de “interações complexas”, nos mais 
variados campos da atividade humana. Desse modo, as várias 
manifestações institucionais e intelectuais da vida humana não são 
simplesmente “construídas sobre” uma base econômica, mas também 
estruturam ativamente essa base econômica, através de uma estrutura 
própria, imensamente intrincada e relativamente autônoma. 
“Determinações econômicas” não existem fora do complexo 
historicamente mutável de mediações específicas, incluindo  as  mais 
“espirituais” (MÉSZÁROS, 1993, p. 77). 

 

Na visão de Lukács (1979), Marx instaura os fundamentos de uma 

ontologia de nova ordem, pois ele pensa as relações do homem com sua história 

não de uma maneira especulativa, mas abarcando uma perspectiva do ser social 

historicamente determinado, propondo uma orientação radicalmente nova das 

relações do indivíduo com a história. Marx critica a sociedade burguesa, sendo 

que com a superação do capitalismo existe a possibilidade de romper com a 

história vigente. 

De acordo com Marx, mudamos toda a reflexão e o tratamento de todas 

as categorias ontológicas, uma vez que, tudo se integra na processualidade 

histórica, nada podendo ser a-histórico (COSTA E VASCONCELOS, s/d). 

Categorias como essência, fenômeno, singular, particular, universal, mediação e 

continuidade, são redimensionadas tendo como pressuposto que não são 

pensadas aprioristicamente em relação ao processo histórico que lhe dá 

efetividade. Isso caracteriza a obra de Marx como uma verdadeira revolução 

teórica que instaura uma ontologia de novo tipo, e não uma simples vertente 

ontológica especulativa. 

Logo, o núcleo estruturante da perspectiva inaugurada por Marx se 

constitui como uma ontologia por primar “[...] não esquecer que as categorias 

exprimem, portanto formas de existência, condições de existência determinadas 

[...]” (MARX, 1983, p. 224).  

Sendo assim, Lukács (1979, p. 11) afirma que:  

[...] qualquer leitor sereno de Marx não pode deixar de notar que 
todos os seus enunciados concretos, se interpretados corretamente 
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(isto é, fora dos preconceitos da moda), são entendidos – em última 
instância – como enunciados diretos sobre um certo tipo de ser, ou 
seja, são afirmações ontológicas. 

 

O pensamento dialético opera em primeiro plano com o que é o real, 

para aferir as questões epistemológicas e metodológicas impostas pelo ser 

humano para o seu conhecimento. Tal impostação fundante do ser sobre a 

esfera gnosiológica se expressa nas Teses sobre Feuerbach de maneira precisa que 

permite tirarmos conclusões sobre a relação entre ontologia e teoria do 

conhecimento dentro de sua reflexão como aponta Chasin (1995, p. 400-401): 

[...] a Tese I estabelece a natureza da existência social, decifrada em 
termos de atividade sensível, e apenas na II toma lugar o problema do 
conhecimento, sendo este resolvido, o que tem peso demonstrativo, a 
partir do complexo de entificação firmado na primeira. Ou seja, a 
determinação do que – é – antecede a admissão e o tratamento de 
temas gnosio-epistêmicos. Ao contrário de qualquer abordagem sob 
critério gnosiológico, em que um pré-discurso nesse diapasão 
pretende fundamentar o discurso propriamente dito a respeito do 
objeto, no pensamento marxiano o tratamento ontológico dos objetos, 
sujeito incluso, não só é imediato e independente, como autoriza e 
fundamenta o exame da problemática do conhecimento. O exame 
desta é que depende de critério ontológico, e só por meio deste é que 
pode ser concebida em seu lugar próprio e na malha das relações 
devidas que propiciam sua adequada investigação. Lugar derivado e 
subseqüente na ordem dos discursos, uma vez que o conhecimento, 
sendo, entre outras, uma relação específica entre sujeito e objeto, 
pressupõe para efeito de sua abordagem a determinação preliminar 
das figuras obrigatórias nele envolvidas, o que promove sua inserção 
na rede das correlações em geral entre sujeito e objeto, facultando ser 
determinado em sua especificidade e em suas condições reais de 
possibilidade. 

 

Em Marx existe a postura teórica de identificar a importância da 

objetividade. Objetividade tanto no seu sentido geral da causalidade 

espontânea natural, quanto da realidade humana que se autoconstitui pelo 

trabalho. Compreendemos que é o reconhecimento por parte de Marx, da 

posição originária do mundo sobre a subjetividade que institui o perfil 

ontológico imanente que irá caracterizar a revolução teórica marxiana, pois daí 

surge toda a radicalidade da crítica de natureza ontológica. Segundo Chasin:  

[...] organiza a subjetividade teórica e assim faculta operar respaldado 
em critérios objetivos de verdade, uma vez que, sob tal influxo da 
objetividade o ser é chamado a paramentar o conhecer, ou, dito a 
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partir do sujeito: sob a consistente modalidade do rigor ontológico, a 
consciência ativa procura exercer os atos cognitivos na deliberada 
subsunção, criticamente modulada, aos complexos efetivos, às coisas 
reais e ideais da mundaneidade (CHASIN, 1995, p. 362-363). 

 

É necessário fazer uma constatação, já que para a perspectiva assumida 

em nossa tese, há uma conexão íntima entre conhecimento e prática social. 

Entendemos que conhecer para interdisciplinaridade não é somente contemplar. 

Conhecer não é refletir a imediaticidade do objeto. Conhecer é um momento do 

processo de transformação do real, seja ela natural ou social. O conhecimento é 

uma mediação para intervir na realidade. Tal relação que o conhecimento 

possui com a prática social implica o caráter de reflexo do conhecimento, pois o 

conhecimento científico tem que ter um caráter reflexivo, o qual não pode ser de 

maneira mecânica, pelo contrário, compreende um reflexo ativo derivando da 

natureza do ser social (TONET, 2013). 

É necessário frisar, que o objetivo do conhecimento interdisciplinar não é 

capturar os elementos que integram o objeto, mas aqueles que são necessários 

para atingir o objetivo almejado, pois é o fim determinado o que deve ser 

conhecido. Isto supõe uma processualidade em que conhecimento e execução 

prática se determinam reciprocamente. Entendemos que tais fatores são 

essenciais para o conhecimento da natureza, muito mais será para o 

conhecimento da realidade social, visto que estão relacionados valores que 

incidem sobre a organização e a condução dos destinos da sociedade.   

Assim, o conhecimento possui uma dimensão aproximativa, na medida 

em que o objeto (a realidade) é infinito, sempre em desenvolvimento e seu 

conhecimento nunca poderá ser esgotado (TONET, 2013). Superando a 

dicotomia entre subjetividade e objetividade e demonstrando que a realidade é 

o resultado da síntese entre consciência (momento subjetivo) e realidade 

(momento objetivo), síntese que realizada pela prática social, Marx pode 

sustentar a possibilidade de conhecer não apenas a aparência, mas também a 

essência.  
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Afirmamos que na ontologia marxista, consciência e realidade objetiva 

sejam compreendidas como dois momentos com o mesmo estatuto ontológico, 

ou seja, a consciência não é um simples epifenômeno da realidade objetiva. É 

válido indicar que a relação fundado-fundante está posta em termos 

ontológicos, noutras esferas como a sociedade, Estado, política, economia, 

educação e no nosso caso, a interdisciplinaridade na Educação Ambiental sob 

perspectiva materialista histórica.   

Contrariando a visão moderna de ciência, que afirma ser o objeto uma 

construção teórica do sujeito, “na perspectiva ontológica do conhecimento é 

uma reconstrução teórica do objeto, isto é, uma tradução teórica do processo 

histórico-social que deu origem àquele específico objeto e dos diversos 

elementos que o constituem” (TONET, 2013, p. 107). Marx (1975, p. 16) demarca 

seu método em relação ao método hegeliano:  

Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método 
hegeliano, sendo a ele inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do 
pensamento, (...) é o criador do real, e o real é apenas sua 
manifestação externa. Para mim, ao contrário, o ideal não é mais do 
que o material transposto para a cabeça do ser humano e por ela 

interpretado.        
 

A estreita relação entre conhecimento e os interesses de classe nos 

permite rejeitarmos a tese da neutralidade científica, apregoada pela ciência 

moderna. Permite fazer a distinção entre neutralidade e objetividade, pois o 

conhecimento científico deve ser verdadeiro, uma vez que sua função é 

capturar a realidade tal qual ela é. Ser objetivo é capturar o próprio objeto. Ser 

neutro é não tomar partido, não permitir que julgamentos de valor interfiram 

na produção do conhecimento. Tomar partido implica uma visão parcial do 

objeto, o que segundo Tonet (2013, p. 110):  

Por paradoxal que seja, é a postura de neutralidade que impede a 
apropriação integral do objeto. Na medida em que existe uma 
vinculação essencial entre conhecimento e perspectiva de classe, 
então, nenhum conhecimento pode ser produzido sem estar marcado, 
de alguma maneira, por essa vinculação. Independente da consciência 
e/ou da aceitação do pensador, os pressupostos e as categorias por ele 
utilizadas já implicam, em si mesmas, essa vinculação. O equívoco na 
afirmação da neutralidade científica está exatamente na rejeição da 
relação entre conhecimento e perspectiva de classe, na suposição de 
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que o pensador é o sujeito único do conhecimento. Esse equívoco 
também se manifesta na confusão entre objetividade e neutralidade, 
como se esses conceitos fossem sinônimos. Tentando superar a crença 
na neutralidade da ciência, o neoiluminismo, a exemplo de H. 
Japiassú, P. Demo e outros, rejeita essa crença na neutralidade da 
ciência como sendo um produto típico do cientificismo positivista. 
Argumentam os neoiluministas que, sendo a ciência um produto 
humano, ela jamais poderá deixar de ser perpassada por valores. 
Todo conhecimento é histórica e socialmente enraizado. Por isso 
mesmo, não pode existir neutralidade na ciência. Essa crítica 
neoiluminista, porém, permanece prisioneira da centralidade do 
sujeito, pois atribui a este a tarefa de superar os obstáculos postos pela 
intervenção de interesses sociais no processo de produção do 
conhecimento. Tratar-se-ia, em síntese, simplesmente, de evitar a 
ingenuidade elevando à consciência os interesses subjacentes ao 
conhecimento. Isto permitiria ao cientista compreender os 
condicionantes históricos e sociais do seu trabalho, o que seria 
suficiente para afastar qualquer veleidade de neutralidade científica. 
Mas, de que gênero são esses condicionantes históricos e sociais e 
quais os pressupostos para identificá-los, isto sempre fica a cargo do 
sujeito! 
 

Também, é conveniente devido à pertinência do método elencado, fazer 

uma menção a questão metodológica que rege a nossa abordagem e sua relação 

com o objeto de investigação, a interdisciplinaridade na pesquisa em EA. É 

visto que Marx através do seu método de exposição faz a sua própria crítica 

(OLIVEIRA, 2002). Para quem assinalava que “Esse é o caso para qualquer todo 

orgânico”, não existe outra saída a não ser o enfrentamento da questão 

epistemológica presente no seu método à luz da interdisciplinaridade.  

Quando estudamos um dado país do ponto de vista da Economia 
Política, começamos por sua população, sua divisão em classes, sua 
repartição entre cidades e campo, na orla marítima; os diferentes 
ramos da produção, a exportação e a importação, a produção e o 
consumo anuais, os preços das mercadorias etc.  Parece que o correto 
é começar pelo real e pelo concreto, que são a pressuposição prévia e 
efetiva;  assim, em Economia, por exemplo, começar-se-ia pela 
população, que é a base e o sujeito do ato social de produção como um 
todo. (MARX, 1982, p. 14).  

 

Destacamos alguns elementos relevantes desta citação sobre o qual 

Marx introduz o método da economia política. Em primeiro lugar, a referência 

da análise pela população, enquanto o “real concreto” dirige-se à prática 

tradicional da economia política burguesa clássica procurando apontá-la como 

equivocada. Pois este todo que se tem como primeira visão da realidade, na 
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medida em que é uma apreensão sincrética, imediata, não pode ser considerado 

concreto. O todo que se tem nesse primeiro momento é somente um abstrato, 

ausente das mediações e determinações conceituais capazes de torná-lo 

cognoscível, como assinala: “a população é abstração, se desprezamos, por 

exemplo, as classes que a compõem” (MARX, 1982, p. 14). Para o método, esse 

todo apreendido, ainda é indiferenciado quanto a seus momentos constitutivos, 

pois permanece no nível do concreto empírico. Num primeiro movimento 

analítico, descobrimos a população dividida em classes, sendo estas últimas se 

tornam incompreensíveis sem investigarmos os elementos, capital e trabalho. 

Segundo Marx, é possível concluirmos que o denominado todo de onde parte a 

Economia Política, embora apareça imediato como real e concreto é, um 

abstrato desordenado (OLIVEIRA, 2002), como o próprio Marx assevera: 

“Assim se começássemos pela população, teríamos uma representação caótica 

do todo” (MARX, 1982, p. 14). 

Assim, não podemos concluir de maneira rudimentar pela simples 

desconsideração daquela representação que aparece caótica. Logo, 

identificando o concreto apenas como ponto de partida da representação, 

impõe-se um passo analítico que seja capaz de determinar com maior precisão 

seus elementos constitutivos.  

Assim, se começássemos pela população, teríamos uma representação 
caótica do todo, e através de uma determinação mais precisa, através 
de uma análise, chegaríamos a conceitos cada vez mais simples; do 
concreto idealizado passaríamos a abstrações cada vez mais tênues até 
atingirmos determinações as mais simples (MARX, 1982, p. 14).   

 

Marx relaciona as determinações mais precisas do fato econômico às 

categorias mais abstratas, uma vez que, este filão metodológico revela o 

equívoco da clássica economia burguesa que permanecia ligada à aparência dos 

fatos econômicos, amarrados a uma falsa concepção da noção de concreto 

(OLIVEIRA, 2002). A análise, na medida em que implica particularizações e o 

isolamento dos elementos mais sutis da economia, exige categorizações por 



190 

 

conceitos abstratos, o que indica a impossibilidade do estabelecimento dos 

vínculos que permitiriam recompor a complexa estrutura social. 

Chegados a esse ponto, teríamos que voltar a fazer a viagem de modo 
inverso, até dar de novo com a população, mas desta vez não com 
uma representação caótica de um todo, porém com uma rica 
totalidade de determinações e relações diversas.  O primeiro constitui 
o caminho que foi historicamente seguido pela nascente economia.  Os 
economistas do século XVII, por exemplo, começam sempre pelo todo 
vivo: a população, a nação, o Estado, vários Estados etc.; mas 
terminam sempre por descobrir, por meio da análise, certo número de 
relações gerais abstratas que são determinantes, tais como a divisão 
do trabalho, o dinheiro, o valor etc.  Esses elementos isolados, uma 
vez mais ou menos fixados e abstraídos, dão origem aos sistemas 
econômicos, que se elevam do simples, tal como trabalho, divisão do 
trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, a troca entre as 
nações e o mercado mundial.  O último método é manifestamente o 
método cientificamente exato.  O concreto é concreto porque é a 
síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso.  Por isso 
o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese, como 
resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de 
partida efetivo e, portanto, o ponto de partida também, da intuição e 
da representação.  No primeiro método, a representação plena 
volatiliza-se em determinações abstratas, no segundo, as 
determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por 
meio do pensamento (MARX, 1982, p. 14).   

 

Consequentemente, as correlações apontadas pelo método marxista 

assinalam que a articulação das categorias abstratas sob seu princípio 

ordenador e a compreensão mais decomposta do concreto constituem-se em 

partes de um mesmo problema. A “viagem de modo inverso” visa tornar as 

categorias abstratas resultantes do passo analítico e interrelacioná-las como 

momentos de um único processo através do pensamento, uma totalidade 

diferenciada e determinada, ou seja, um concreto.  

Assim, o caminho da síntese, pelo fato de articular categorias abstratas 
numa rede de reflexão, confere-lhes um sentido determinado dentro 
da ordem da totalidade. Assim, o todo imediato, o concreto empírico 
imediatamente apreendido é superado no concreto sintético 
(OLIVEIRA, 2002, p. 73).  

 

Entendemos que, o que não pode ser negligenciado é a possibilidade 

crítica que este refinamento teórico nos coloca à disposição, sobretudo para 

nosso objeto de pesquisa, a interdisciplinaridade na pesquisa em EA. No que 



191 

 

tange estas relações da interdisciplinaridade na educação ambiental crítica, 

sustentamos que a maneira como vem sendo tratado este tema carece de um 

maior refinamento metodológico e teórico, haja vista, a ausência de uma crítica 

mais sistemática à luz do enfoque materialista histórico-dialético. Do mesmo 

modo como Marx em Para uma Crítica da Economia Política, apontava que a 

população é uma categoria abstrata para compreensão do todo, cabe a nós, 

partirmos do desdobramento do método, indo até o desvelamento das 

categorias epistemológicas, sociais, políticas e ideológicas que compõem a 

interdisciplinaridade no sentido geral e seus fenômenos mais complexos para 

sua compreensão.  

Concebemos que O Capital de Marx seja tomado como uma obra 

interdisciplinar por primar em sua abordagem pela unificação das ciências 

humanas, com vistas ao estudo multilateral de determinada formação social 

(GORENDER, 1996), em sua unidade contraditória. Nos comentários relativos 

ao método na elaboração de O Capital, publicados por um periódico de São 

Petersburgo, Marx (1975, p. 16) apontava que: 

Ao retratar, fielmente, o que chama de meu verdadeiro método, 
pintando o emprego que a ele dei, com cores benévolas, que faz o 
autor senão caracterizar o método dialético? (...) A investigação tem 
de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar suas 
diferentes formas de desenvolvimento, e de perquirir a conexão 
íntima que há entre elas. Só depois de concluído esse trabalho, é que 
se pode descrever, adequadamente, o movimento real. Se isto se 
consegue, ficará espelhada, no plano ideal, a vida da realidade 
pesquisada, (...). 

 

Efetiva-se no estudo desta obra uma unificação entre a Economia 

Política e a Sociologia, a Historiografia, a Demografia, a Geografia Econômica e 

a Antropologia (GORENDER, 1996). Assim, se o concreto é unidade do diverso, 

síntese de múltiplas determinações (MARX, 1982), a interdisciplinaridade na 

pesquisa em EA não pode ser sustentada pela simples primazia do projeto em 

parceria, omitindo a dimensão política dos sujeitos envolvidos no processo de 

compreensão do conhecimento e das relações lotadas de materialidade, 

conflitos e contradições inerentes a dimensão práxica dos sujeitos. Pois, da 
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mesma forma, que para compreendermos a categoria abstrata 

“interdisciplinaridade”, cabe analisarmos desde as categorias mais simples, 

chegando às categorias mais complexas para que o processo de entendimento 

do todo (síntese) seja mais concreto, real.  

Aceitando o desafio de incorporarmos as categorias do materialismo 

histórico-dialético no desenvolvimento da concepção interdisciplinar e suas 

relações na EA, julgamos a pertinência de trabalharmos a categoria totalidade 

(já mencionada) como central na intervenção do nosso estudo. Este fator nos 

permite abordar a totalidade como uma categoria neste processo de 

conhecimento, pois a realidade social tem um caráter de totalidade.  

A partir da categoria trabalho surgem outros momentos específicos da 
atividade humana em que há, dependência ontológica e determinação 
recíproca, determinação que também existe entre os diversos 
momentos, então o ser social se põe na expressão de Lukács, como um 
complexo de complexos (TONET, 2013, p. 94). 
 

A totalidade para a perspectiva marxista tem um sentido preciso, o qual 

é necessário distinguir totalidade e tudo. Tudo significa conjunto (infinito) de 

todas as partes da realidade e aspectos da realidade. Totalidade para a visão 

marxista, expressa que a realidade é um conjunto articulado de partes. Cada 

uma das partes é uma totalidade de maior ou menos complexidade, mas jamais 

absolutamente simples. Este fato expressa que as partes que constituem cada 

um destes conjuntos se determinam reciprocamente e que sua natureza é 

resultado de permanente processualidade. Significa que existe uma relação 

dialética entre o todo e as partes, sendo o todo, o momento determinante. Por 

fim, expressa o fato que esse conjunto é permeado por contradições e por 

mediações que resultam no dinamismo de todos os fenômenos sociais e na 

especificidade de cada um deles.  

Netto vê desta maneira a relevância da categoria totalidade (2011, p. 57): 

a totalidade concreta e articulada que é a sociedade burguesa é uma 
totalidade dinâmica – seu movimento resulta do caráter contraditório 
de todas as totalidades que compõem a totalidade inclusiva e 
macroscópica. Sem as contradições, as totalidades seriam totalidades 
inertes, mortas – e o que a análise registra é precisamente a sua 
contínua transformação. 
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E acerca da categoria da mediação afirma que: 

Tais relações (que ocorrem no interior das totalidades e entre as várias 
totalidades, I. T.) nunca são diretas; elas são mediadas não apenas 
pelos distintos níveis de complexidade, mas, sobretudo, pela estrutura 
peculiar de cada totalidade. Sem os sistemas de mediações (internas e 
externas) que articulam tais totalidades, a totalidade concreta que é a 
sociedade burguesa seria uma totalidade indiferenciada – e a 
indiferenciação cancelaria o caráter do concreto, já determinado como 
“unidade do diverso” (NETTO, 2011, P. 57-58). 

 

Para Kosik (1978), a totalidade é conceituada como a compreensão da 

realidade como um todo estruturado, dialético, no qual qualquer o fato só pode 

ser compreendido de maneira relacional a essa mesma totalidade concreta. Não 

se trata de buscar todos os aspectos da realidade, mas concebê-los como um 

todo que tem sua estrutura própria; que está em permanente desenvolvimento e 

que vai se estruturando no tempo a partir das contradições.  

É notável pela ontologia do ser social, que a realidade tem um caráter 

de totalidade. Esta categoria possui um caráter ontológico e não gnosiológico. 

Neste caso, a totalidade não é sinônimo de tudo, mas conjunto de partes, 

articuladas entre si e permeadas por contradições e mediações em constante 

processo de efetivação. Sua relevância ontometodológica está fundada no fato 

de ser uma categoria que caracteriza a realidade em si mesma.  

Lukács, em sua obra História e consciência de classe, (2003. p. 105) 

enfatizava que: 

Não é o predomínio de motivos econômicos na explicação da história 
que distingue de maneira decisiva o marxismo da ciência burguesa, 
mas o ponto de vista da totalidade. A categoria da totalidade, o 
domínio universal e determinante do todo sobre as partes constituem 
a essência do método que Marx recebeu de Hegel e transformou de 
maneira original no fundamento de uma ciência inteiramente nova. 

 

Já para Chasin (s/d, p. 15): “O conceito de totalidade é absolutamente 

decisivo. Em última análise o método dialético é a pretensão de reproduzir na 

cabeça a totalidade do objeto inquirido. E do ponto de vista da dialética só a 

totalidade contém e revela a verdade. Fora da totalidade não há verdade”.  

A totalidade na interdisciplinaridade pode ser concebida como 

princípio metodológico na EA em que nada pode ser compreendido de maneira 
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isolada. Trata-se de apreender o processo através do qual vão se vão se 

constituindo a totalidade de determinado objeto e as partes que o compõem, o 

modo como se relacionam entre si o todo e as partes. Para Tonet (2013), é 

necessário estabelecer a crítica, isto significa anular aquilo que aparece de 

maneira imediata, tanto para compreender porque ele aparece desta forma, 

como para apreender a estrutura mais profunda da realidade. Vale dizer os 

elementos que garantem sua unidade e a sua permanência (sempre relativas). 

Da mesma maneira, os fatos e acontecimentos resultam de relações e práticas 

sociais e históricas determinadas. Estas relações e práticas sociais e históricas 

têm que ser retomadas para que possamos compreender o sentido deles. 

Segundo Tonet (2013, p. 118): 

A desistoricização de qualquer categoria – por exemplo, propriedade 
privada, capital, trabalho assalariado, mercadoria, dinheiro, família, 
Estado – contraria frontalmente a natureza essencial da realidade 
social, deforma o seu conhecimento e, por isso mesmo, cumpre a 
função ideológica de sustentar a imutabilidade de determinada ordem 
social.   

 

Igualmente, tomar os fatos como se eles se apresentam na sua 

imediticidade como matéria do conhecimento sem submetê-los a uma crítica 

conduz ao falseamento da realidade como alude Lukács quando realiza sua crítica 

a ciência burguesa: 

...esta “ciência”, que reconhece como fundamento do valor científico o 
modo pelo qual os fatos são imediatamente dados e como ponto de 
partida da conceptualização científica a sua forma de objetividade, 
esta ciência se coloca, simples e dogmaticamente, sobre o terreno da 
sociedade capitalista, aceitando sem crítica a sua essência, a sua 
estrutura de objetividade, as suas leis como fundamento imutável da 
“ciência”. Para avançar desses “fatos” aos fatos na acepção verdadeira 
da palavra, é preciso penetrar o seu condicionamento histórico 
enquanto tal e abandonar a perspectiva a partir da qual eles são dados 
como imediatos: é preciso submetê-los a um tratamento histórico-
dialético (1992, p. 67).  

 

Sendo assim, fica a indagação: por onde começamos e como proceder 

para poder traduzir teoricamente a realidade em sua complexidade? O próprio 

Lukács (1992, p. 64-5), assinala que: “Evidentemente, todo conhecimento da 

realidade parte dos fatos”. Logo, não podemos nos isentar deste ponto de 
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partida, uma vez que, a natureza da realidade é tal que não se oferece à 

apreensão imediata na sua integralidade. Temos que fazer um caminho que nos 

leve do imediato, através do mediato, até resultar numa síntese de vários 

elementos e uma articulação entre a essência e aparência.  

Da mesma forma, não se trata de solicitar ao pesquisador que organize 

os dados (próprio da cientificidade moderna). Sua tarefa é de capturar a lógica 

existente na própria realidade. A diferença entre capturar ao invés de impor uma 

lógica, mostra a essencial espaço que separa o método marxista do método 

científico moderno, como também a perspectiva que a interdisciplinaridade traz 

para poder contribuir no debate ambiental.   

Esse entendimento de totalidade, como realidade concreta e dialética, 

supõe a emergência de um conhecimento entre os variados campos do saber, e 

que encontra sua base, no fato de “que todas as regiões da totalidade objetiva 

são sistemas, isto é, conjuntos de elementos que exercem entre si uma influência 

recíproca” (KOSIK, 1978, p. 46). O estudo das partes e dos processos isolados, 

por mais precisos que possam ser analisados pelas diversas áreas científicas, 

não é suficiente para compreendermos a organização e a interação dinâmica e 

estrutural da realidade.  

Neste contexto, integrando todos os diferentes fatos da vida social 

numa totalidade, que o conhecimento dos fatos torna-se possível como 

conhecimento da totalidade. Como fundamento de uma pesquisa dialética, 

tanto os fatos isolados são abstrações, separações artificiais de um todo que lhe 

dá sentido, quanto um todo no qual não são diferenciados os momentos 

também é abstrato. Segundo Kosik (1978, p. 49) 

O fenômeno social é um fato histórico na medida em que é examinado 
como momento de um determinado todo; desempenha, portanto, uma 
função dupla, a única capaz de dele fazer efetivamente um fato 
histórico: de um lado, definir a si mesmo, e de outro, definir o todo; 
ser ao mesmo tempo produtor e produto; ser revelador e ao mesmo 
tempo determinado; ser revelador e ao mesmo tempo decifrar a si 
mesmo; conquistar o própria significado autêntico e ao mesmo tempo 
conferir um sentido a mais.     
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No bojo da discussão, as mudanças nas sociedades ocasionam 

alterações qualitativas e quantitativas no conjunto de suas funções e não se 

desenvolvem de maneira linear em todos os espaços (SANTOS, 2008). Cada 

espaço, com seu movimento e especificidade própria, possui um papel 

funcional nestas alterações “enquanto as mudanças são globais e estruturais e 

abrangem a sociedade total, isto é, o Mundo, ou a formação socioeconômica 

(SANTOS, 2008, p 116).  

A totalidade se constitui em uma realidade em permanente movimento, 

num processo dialético de desfazer-se para novamente se recompor em um 

novo todo. Para indicar a compreensão desta totalidade em permanente 

movimento, duas noções são essenciais: “a primeira é de que o conhecimento 

pressupõe a análise e a segunda, é de que a análise pressupõe a divisão” 

(SANTOS, 2008, p. 116). Ou seja, o todo só pode ser conhecido através do 

conhecimento de suas partes e as partes somente podem ser conhecidas pelo 

conhecimento do todo. No entanto, essas verdades são sempre parciais. “Para 

alcançar a verdade total, é necessário reconhecer o movimento conjunto do todo 

e das partes, através do processo de totalização” (SANTOS, 2008, p. 120).  

Podemos compreender a totalidade como inalcançável em seu 

permanente movimento, como um real-abstrato, enquanto as formas sociais são 

a expressão da realização concreta desta totalidade, como aponta Santos (2008, 

p. 122):  

O movimento que a transforma em multiplicidade individualiza por 
meio de formas. Os fragmentos desta totalidade assim tornados 
objetivos continuam a integrar a totalidade. Eles ocupam os objetivos 
em sua essência e atividade, mas sempre como função da totalidade, 
que continua íntegra. Cada indivíduo é apenas um modo da 
totalidade, uma maneira de ser; ele reproduz o Todo e só tem 
existência real em relação ao Todo. 

     

   Para Santos (2008), é a ação que liga o universal ao particular e 

permite desvendar as formas sociais em sua dialética parte-todo, bem como 

implementar processos de totalização. Ao particularizarmos em determinado 

local, o universal absorve parte dos processos anteriores enquanto incorpora as 

novas possibilidades oferecidas pelo “todo” em permanente processo. Assim, a 
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cada formação social apresenta uma determinada configuração expressa na 

condição dos processos históricos, além de estar permeada de ideologias. A 

categoria totalidade ocupa uma centralidade levando em conta o entendimento 

de ser a dialética “parte-todo” essencial para pensarmos a articulação 

interdisciplinar na EA entre as diferentes áreas que a compõem. Haja vista, a 

necessidade de compreendermos a questão ambiental como uma totalidade 

concreta e dialética, apontando horizontes para a interpretação e crítica dos 

fenômenos sociais que a interpelam.     

 

4.6 Interdisciplinaridade, Complexidade e Educação Ambiental 

 

A interdisciplinaridade, enquanto pressuposto da EA, não é um 

princípio epistêmico que legitima determinados saberes e relações de hierarquia 

entre as ciências, nem um método único para articular conhecimentos capazes 

de produzir uma “metaciência”. Constitui-se numa prática intersubjetiva que 

associa conhecimentos científicos e não-científicos relacionando o intuitivo, o 

cognitivo e o sensorial, buscando a construção de conhecimentos que se abram 

para novas concepções e compreensões do mundo propondo a constituição do 

sujeito integral. 

Apresentando-a de maneira pública, a interdisciplinaridade expõe suas 

dificuldades culturais e operacionais para romper com o paradigma disciplinar 

numa sociedade que dá vazão à fragmentação, a individualização, a competição 

nas ciências, a construção do conhecimento e chama atenção para os discursos 

dos educadores ambientais os quais não são confrontados na prática nem 

epistemologicamente. Conseqüência disso está na fragmentação da realidade 

expressa na institucionalização das disciplinas e na forma como a ciência é 

produzida. Este aspecto envolve como esta se valida em momentos sociais 

particulares (relações de produção, hierarquia entre ciências, interesses sociais e 

econômicos) gerando recortes parciais da realidade segundo finalidades que 

distinguem os diversos campos de conhecimento.  
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Também é necessário esclarecer que a história da formação das 

disciplinas científicas não é semelhante à história de criação de disciplinas 

escolares, ou seja, que o conhecimento científico não se desdobra sobre o 

conhecimento escolar em termos de estruturação (LOUREIRO, 2006e). O 

modelo ocidental dominante se definiu no marco de expansão do capitalismo, 

da modernidade pelo ideário liberal e pela concepção cartesiana ou naturalista-

idealista. Nestes dois modelos, a dicotomia natureza-cultura permanece, pois 

não consegue conviver com a tensão da diversidade, com polos desconexos e 

simplificados da complexa realidade (LOUREIRO, 2006a).     

Segundo Loureiro (2006e, p. 128):  

Quando se associa a disciplinaridade como característica à 
modernidade, recaímos noutro generalismo, posto que este momento 
civilizatório não é uma unidade no modo de pensar e agir no mundo. 
Há traços gerais que dão certo sentido de unidade a uma determinada 
concepção de civilização que a caracteriza, mas que se traduzem em 
tendências distintas e antagônicas, a partir das quais se fez a própria 
crítica à noção de civilização moderna e à disciplinarização da ciência 
e da educação. Tais tendências e tradições filosóficas dão margem, 
inclusive, a conotações pós-modernas que vão desde as afinadas com 
o neoliberalismo e o atomismo até concepções coletivistas e 

emancipatórias.  
 

Em relação ao debate epistêmico-político sobre a interdisciplinaridade, 

apontamos duas perspectivas distintas que representam compreensões e 

projetos opostos no desenvolvimento destas práticas. A primeira, adepta da 

teoria crítica, do conceito de totalidade e de complexidade, e a segunda, que 

decorre de um monismo epistêmico e do positivismo (LOUREIRO, 2006a). Por 

opção epistemológica e política, entendemos que a primeira perspectiva 

indicada, seja a mais adequada para a formulação de EA que almejamos. 

Tomando como base a perspectiva mencionada, não podemos mais aceitar 

qualquer tipo de reducionismos na EA, pois segundo Layrargues (2006a, p. 12): 

Pensar de forma complexa implica fazer com que o agir seja 
consciente, no sentido de se saber qual o terreno em que nos 
movemos, o alcance de determinada ação, apresentando coerência 
entre o que se quer, a base teórica da qual se parte, onde se quer 
chegar e quem se beneficia com o processo. Qual enquadramento, 
pano de fundo ou leitura da realidade há. 
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Assim, distante de esgotar o diálogo entre a abordagem dialética e da 

teoria da complexidade que é vasta e já realizada com maestria e profundidade 

(LOUREIRO, 2006a, LOUREIRO E VIÉGAS, 2007c; VIÉGAS, 2010; LOUREIRO 

E VIÉGAS, 2012), abordaremos alguns elementos que nos parecem relevantes 

para a formulação teórica da interdisciplinaridade à luz da complexidade de 

Edgar Morin. Pois em termos de implicações políticas na relação sociedade-

natureza,  

entendemos que a complexidade se presta mais a uma educação 
emancipadora porque favorece a reflexão do cotidiano, o 
questionamento e a transformação social, enquanto a holística, ao 
propor o consenso de uma pedagogia que visa a harmonia e a 
unidade, acaba por estimular a domesticação e a acomodação 
(PETRAGLIA, 2001, p. 144). 
 

Entendemos que o esforço de diálogo entre a interdisciplinaridade, o 

materialismo histórico-dialético e o paradigma da complexidade possam assim 

ser vistos:  

A partir de uma necessidade criada no exercício teórico-prático da 
educação ambiental: a busca de uma compreensão complexa da 
realidade em seu movimento dinâmico e contraditório. Essa busca nos 
aproximou da teoria-método da complexidade de Edgar Morin, mas 
tendo como orientação, principalmente do ponto de vista ontológico e 
político-epistemológico, o materialismo histórico-dialético de Karl 
Marx (LOUREIRO E VIÉGAS, 2012, p. 14). 
 
 

Posto isto, percebemos que Morin nunca negou os escritos de Marx que 

sempre serviram de inspiração para suas reflexões. O pensador francês utilizou 

os escritos de Marx como fonte de pesquisa para avançar uma tradição na qual 

se insere, ao afirmar-se como um humanista e socialista que tece sérias críticas 

aos marxismos de seu tempo. Morin em suas críticas aos “ismos” analisou que o 

pensamento de Marx não é linear, nem etapista, porém, dialético e contraditório 

no lugar em que o ser social se constitui no próprio movimento de produção 

social e histórica. Por meio do reconhecimento do pensador alemão que 

concebeu a complexidade do real, quanto através da crítica às apropriações 

feitas pelos marxismos que anulavam o núcleo do pensamento de Marx, 

podemos distinguir o reconhecimento de Morin sobre a existência de uma 

lógica complexa na dialética marxista. Desta forma, “esta é a base de toda 
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reflexão moriana, é aí, no pensamento de Marx, que ele encontra o gérmen para 

a construção do que ele denomina pensamento complexo” (LOUREIRO E 

VIÉGAS, 2012, p. 17). 

O próprio pensador francês citado por Loureiro e Viégas (2012, p. 16), 

traz de forma explícita o pensamento de Marx como “complexo”, onde assevera 

que: 

Marx reuniu uma teoria materialista e dialética do real, uma teoria do 
devir histórico da humanidade, uma teoria da práxis, isto é, da relação 
entre a teoria, o pensamento, a ação e a realidade; depois, uma teoria 
do proletariado revolucionário e, enfim, uma teoria socialista que é a 
sociedade do futuro. Digo “enfim”, mas poderíamos acrescentar 
outros elementos. Esquematizo, mas este esquema já indica que o 
núcleo marxiano não é uma idéia, porém um conjunto de articulações, 
com diversas partes, todas elas interdependentes no sistema de Marx. 
O pensamento de Marx é um complexo e, de resto, os marxismos 
diferenciam-se ou se petrificam na medida em que cada um escolhe 
uma parte do pensamento de Marx e deixa outra na sombra. (MORIN, 
2004, p. 87).  

 
Ao longo de sua produção intelectual, Morin também se afastou da 

tradição marxista. Um dos exemplos mais mencionados diz respeito ao fato de 

que o pensador francês substituiu o termo “dialética” pelo que denominou 

“dialógico”. Constatamos que Morin parte do pensamento dialético marxista 

buscando compreender as relações entre o pensamento e a ação humana, 

apontando para a necessidade de entendermos dialeticamente. Mas Morin, em 

sua reflexão de uma teoria nova, reconstrói muitos conceitos que serviram de 

base, o qual incorporou tais conceitos à dialógica, a começar um debate sobre:  

(1) a não existência de síntese superadora final (por não ser possível a 
superação de contradições, mas somente a mudança para um novo 
„patamar de contradições‟); (2) a presença permanente da incerteza 
diante da ação/do conhecimento humanos no/ sobre o mundo; (3) a 
necessidade de entreabrir (ou retomar – tendo como base a ciência que 
trouxe a incerteza para o fulcro da physis) a ideia da presença de um 
diálogo permanentemente antagônico, concorrente, mas também 
complementar entre os elementos que compõem uma „physis 
regenerada (como esta physis inclui a dimensão humana, esse diálogo 
também efetua-se entre o real e o racional), mostrando que “o 
conhecimento humano deve tentar negociar com a incerteza e que o 
objetivo do conhecimento humano não é descobrir o segredo do 
mundo ou a equação-chave, mas dialogar com o mundo” (MORIN, 
1999a, p. 205). A partir dessas três discussões, observa-se que Morin 
não nega a dialética marxiana, mas a incorpora na ideia da dialógica, 
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que traz, em seu bojo, a abertura para a autorreflexão do 
conhecimento humano (LOUREIRO E VIÉGAS, 2012, p. 20).   

 

Um dos problemas mais comuns vistos na interdisciplinaridade decorre 

do processo de banalização da teoria e da dinâmica conflitiva e dialética que 

não é explicitada entre as variadas tendências do campo ambiental. Perspectiva 

a qual constitui um dos eixos principais de nossa tese (COSTA E LOUREIRO, 

2012a; COSTA E LOUREIRO, 2012b; COSTA, 2013a; COSTA E LOUREIRO, 

2013b; COSTA E LOUREIRO, 2013c). Tal fator muitas vezes, leva a falsos 

consensos que servem de parâmetros para ações desconexas da realidade e com 

isso, são validadas em determinados momentos pela dinâmica interna do 

campo (LOUREIRO, 2006a). Em termos das implicações políticas, adotar a 

perspectiva dialética na interdisciplinaridade significa reconhecer o sentido real 

da EA no processo educativo, buscando a capacidade de transformação social 

ao qual é vinculada ao modo de (re) produção da vida humana.  

Portanto, recordamos que a dialética (LOUREIRO E VIÉGAS, 2007c, 

p.14), afirma princípios que trazem em seu horizonte, implicações para a 

interdisciplinaridade: contradição e unidade de contraditórios (antagonismo, 

interpolação e complementariedade de opostos), superação (negação, 

incorporação e inovação, continuidade e criação na complexificação da 

materialidade da vida (MÉSZÁROS, 2006), totalidade (princípio da inter-relação 

formando conjuntos auto-organizados e estruturados), transformação (princípio 

do movimento universal), historicidade, entre outros (BORNHEIM, 1977).  

Consequentemente, a interdisciplinaridade pressupõe conceitos 

comuns à dialética marxista e a abordagem complexa, onde podemos frisar dois 

elementos comuns para tais relações (LOUREIRO E VIÉGAS, 2007c, p. 16-17):  

1) partem do pressuposto de que a realidade envolve movimento ou é 
o próprio movimento, saindo dos padrões idealistas de filosofia e 
atemporais de ciência. Como diria Engels “vida é movimento. O 
estático é a não vida” (Marx e Engels, 1986), retomando uma máxima 
de Heráclito: o sentido do universo é a mudança. Na abordagem 
sistêmica, os denominados holons (partes que são em si totalidades) 
emergem a partir das interações espontâneas de outros holons. Na 
abordagem dialética, a síntese emerge da oposição, interpolação e 
complementaridade entre tese e antítese, que se combinam em pares 
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múltiplos, simultâneos e não-lineares na causalidade, em que cada 
pólo é uma totalidade inserida em outras totalidades. Portanto, em 
ambas não há um todo e suas partes, mas “todos-partes” em 
movimento. 
2) Na dialética, cada estágio da sociedade atinge suas limitações, as 
quais podem iniciar o processo de auto-superação. As limitações 
criam “contradições insolúveis” ou antagonismos estruturais que 
podem caminhar para a superação, passando para um grau mais 
complexo de organização. Essa nova ordem, contudo, igualmente 
possui suas contradições, que geram perturbações e possibilidades de 
superação e assim sucessivamente (Marx, 2006). A abordagem 
sistêmica se caracteriza pelo reconhecimento de que estruturas ou 
sistemas são uma característica do universo. Uma vez constituído, o 
holon procura manter sua identidade por meio: da preservação de 
suas partes e suas relações (organização); das relações com outros 
holons do mesmo nível, dando origem a novos holons em um nível 
superior (emergência do complexo); da tendência em adaptar-se às 
relações (adaptação ao ambiente); e da decomposição quando fracassa 
na preservação de suas partes. 

 

Também consideramos que existe um ponto distintivo entre as relações, 

no segundo item mencionado que impede simples justaposições entre as 

abordagens sistêmicas e a dialética marxista. Na dialética, existe a compreensão 

de que os processos sócio-históricos se vinculam ao todo (natureza), definindo-

o em suas particularidades, conhecida como relação universal-singular-

particular. Assim, as relações sociais não se associam às relações ecológicas por 

aproximação como ocorre em análises próprias da teoria de sistemas. 

Como seria pensar de modo complexo a interdisciplinaridade? Para 

Loureiro e Viégas (2007c, p. 11):  

As denominadas ciências da complexidade começam a se constituir 
em meados do século XX, alcançando importantes repercussões 
teóricas e afetando diferentes visões de mundo nas décadas 
subseqüentes. Contudo, devemos destacar que estas não se 
consolidam em um momento histórico-social qualquer. Surgem no 
contexto de expansão da terceira fase do capitalismo, que rompe com 
o período da “Grande Indústria” e passa a se reproduzir com forte 
ênfase nos processos especulativos financeiros e na utilização das 
ciências, do conhecimento, da tecnologia e da informação como 
poderosas forças produtivas, lideradas pelo complexo empresarial-
militar, destacadamente o dos Estados Unidos. Assim, o capital, 
saindo de sua fase de expropriação material mais direta, de 
equivalência forma-conteúdo, potencializa e diversifica processos de 
acumulação e dominação, ao vincular à necessidade de especialidade 
técnica decorrentes da divisão do trabalho (a famosa fragmentação do 
saber) os conhecimentos multidimensionais e o uso da informação em 
tempo real. Vivemos, portanto, em um momento regido não mais 
exclusivamente por um princípio mecânico-industrial de organização 
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da produção, mas também por um princípio cibernético, flexível, com 
profundos efeitos na subjetividade humana.  

 

Com esta compreensão histórica apontada, consideramos a relevância 

desta discussão para a construção epistemológica da interdisciplinaridade na 

EA pondo em aproximação a tradição marxista e a teoria da complexidade 

formulada por Edgar Morin. Este autor afirma a validade da dialética elaborada 

por Marx, pois ele faz parte de um conjunto de autores reconhecidos no campo 

ambiental cujos conceitos são tomados indistintamente por aqueles que 

pretendem negar a tradição crítica e que se utilizam de premissas da pedagogia 

conservadora na EA.    

Loureiro (2006a, p. 110) faz desta forma a distinção sobre o pensamento 

de Morin:  

Morin é um intelectual com passagem pela esquerda política francesa, 
e que se apresenta como sendo um pensador que dialoga com Marx 
de modo não ortodoxo ou convencional, tendo utilizado intensamente 
os textos “juvenis” desde (destacadamente os Manuscritos econômico-
filosóficos e A ideologia alemã), além de conhecimentos da biologia, 
física, química, antropologia, cibernética, teoria da informação e teoria 
geral dos sistemas (destacadamente as três últimas), para formular 
sua “teoria da complexidade” e para questionar duramente o 
dogmatismo reinante na esquerda francesa e o paradigma disciplina e 
fragmentário dominante. Portanto, no que se refere especificamente à 
tradição crítica, sua negação é em relação a “dogmatismos oficiais e 
doutrinários” e não a Marx, pelo qual manifesta enorme respeito, 
sobre o qual aponta problemas conceituais relevantes e a partir do 
qual demonstra uma enorme competência no uso da dialética.  

 

Sendo assim, consideramos que nada é mais dialético, dialógico e crítico 

do que a constante capacidade de reflexão de teorias levando em conta 

contextos históricos que estamos inseridos e das necessidades de 

transformação. O evidente é dizer que sua teoria da complexidade envolve 

fatores da dialética e da visão sistêmica, indo além de ambas na formulação de 

algo próprio, mas com capacidade crítica e analítica de suas implicações e 

equívocos como qualquer outra construção metodológica (LOUREIRO, 2006a).  

Quais seriam os pontos mais importantes do pensamento de Marx a 

partir da complexidade moriniana? Levando em conta os argumentos acima, 

teríamos os seguintes (LOUREIRO, 2006a, p. 111): 
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A concepção dialética implica compreender o desenvolvimento 
histórico sendo efetuado por contradições e movimentos de superação 
destas contradições. Aí não há apenas relações recíprocas entre 
fenômenos e esferas sociais, mas uma totalidade de elementos em 
movimento, fluxo e transformação (...). A demonstração das 
contradições internas ao capitalismo, seus antagonismos, e de suas 
implicações sobre a coisificação da vida e alienação humana evidencia 
a possibilidade histórica de superação desse sistema (...). A 
explicitação da relação dialética entre os fenômenos políticos, 
religiosos, ideológicos e os conflitos de classe permite o entendimento 
do modo de organização social e dos processos aí engendrados na 
produção do ser humano (....). A compreensão das implicações 
decorrentes da relação entre história humana e natureza modificada 
possibilita compreendermos a especificidade da natureza humana. (...) 
O princípio de que o ser humano é social por natureza, logo, isso 
implica compreender que a realização de sua natureza se dá em 
sociedade.    

  

Feita esta argumentação, frisamos que foi a partir de Hegel que o 

contraditório passou a ser norma do pensamento, sendo um princípio que gera 

o movimento entre conservação e superação permitindo o entendimento complexo 

da totalidade e da organização da vida. Para ele, é a estrutura de pensamento e 

o método que permitem aprendermos a realidade como contraditória e em 

constante transformação. No que tange a reflexão sobre o papel da ciência, 

ousamos assinalar que o contraditório no embate interdisciplinar, passa 

também a ter na contradição, seu fundamento para interpretação da realidade 

visando transformá-la! 

Em Marx, o antagonismo decorre de situações próprias à sociedade de 

classes no sentido dialético, pois o enfrentamento político na explicitação dos 

conflitos passa pela superação de uma determinada situação e o surgimento de 

outra condição (LOUREIRO, 2006a). Já a contradição como princípio, tem o 

complementar em relação a um movimento de superação pela negação, de 

transformação permanente, formando o todo. Ou seja, o antagonismo 

desaparecerá mediante a superação do capitalismo, a contradição permanecerá, 

uma vez que, é inerente a história e ao movimento da natureza.  

Adentrando no debate acerca da relação sociedade-natureza, 

sintetizamos alguns princípios da dialética a partir de Harvey que podem ser 
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incorporados ao pressuposto interdisciplinar citados por Loureiro (2006b, p. 

145-146): 

Elementos são demarcados por todos estruturados. A coisa ou o 
sistema devem ser entendidos e fundamentados nas relações que os 
constituem. Nada se define em si como parte isolada. Tudo é fluxo e 
processo relacional, singularidade e totalidade. Elemento e sistema 
são perpetuamente constituídos e reconstituídos por múltiplos 
processos. Partes e todos são mutuamente constitutivos de cada um, o 
que implica dizer muito mais do que a existência de retroalimentação 
entre estes. Há intercâmbio entre sujeito e objeto, causa e efeito, em 
conseqüência os organismos são sujeitos e objetos da evolução e os 
indivíduos humanos, sujeitos e objetos do processo de mudança 
social. Mudança é a norma das coisas e dos sistemas e a História é 
feita pelo movimento permanente de transformação social, cultural, 
política e econômica, com profundas implicações sobre o ambiente, o 
sentido de natureza e de realização da natureza humana. 

 
Para Morin, a complexidade ecológica se refere ao sentido de que a 

vida, em suas manifestações, está constituída por dimensões interconectas 

definidos nas relações estabelecidas, envolvendo ordem, desordem, erro, acerto, 

risco e incerteza. Nesta compreensão, complexidade implica transformação 

contínua, superando aos paradigmas simplificadores que operam a disjunção 

do ser humano/natureza ou que reduzem o ser humano à natureza de modo 

indistinto. A realização da natureza é aquilo que nos distingue como seres 

naturais das outras de espécies: produzimos nossa história e os meios de vida, 

numa ação que pressupõe a capacidade de definir objetivos com consciência.  

Pensar a complexidade é supor uma ação solidária com as múltiplas 

ações no mundo: científicas, religiosas, culturais, políticas, éticas, econômicas, 

etc (FLORIANI E KNECHTEL, 2003), pois são as interações entre os indivíduos 

que produzem a sociedade e que, por sua vez, não existe sem os mesmos. Ao 

retroagir sobre os indivíduos sociais, a sociedade produz códigos, linguagens e 

conceitos, já que somos produtores de uma sociedade que nos produz. Ao 

produzirmos nós mesmos e as sociedades no sentido material somos também 

parte da natureza (MORIN, 1994, p. 305).   

Assim, podemos estabelecer uma relação entre os principais elementos 

do chamado paradigma da complexidade elencados por Morin para a 
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interdisciplinaridade, entre os quais podemos explicitar (LOUREIRO, 2006a, p. 

121):  

Os fenômenos complexos são passíveis de desordem e ordem em 
interação contínua. (...) Nenhum corpo pode ser concebido fora de 
interações que o constituíram e das quais participa. Propriedades 
novas emergem da interação entre as partes e destas com o todo, e 
entre diferentes níveis de realidade. (...) Os fenômenos complexos são 
marcados pela interação sujeito-objeto. O conhecimento do complexo 
implica desconhecimento parcial da realidade.   

 

O paradigma da complexidade exige comunicação entre as ciências 

promovendo uma reflexão filosófica e científica. Morin define que o paradigma 

da complexidade deve compreender o princípio de inteligibilidade entre si que 

aborde o físico, o biológico e ao antropo-social. A complexidade deve vir aliada 

à compreensão de que o conhecimento científico possui os seguintes aspectos: 

Progredir por eliminação dos erros, o conhecimento científico não 
garante o aumento de verdades; nem o conhecimento científico, nem o 
espírito humano conseguem esgotar o sentido completo do real; 
eliminar a ignorância não é sinônimo de progresso científico; os 
progressos do conhecimento deve unir-se ao progresso da ignorância; 
são as regras do jogo entre a verdade e o erro que definem o que é a 
verdade científica, uma vez que esta não está contida nas suas teorias 
(FLORIANI E KNECHTEL, 2003, p. 25).  
 

A noção de complexidade liberou-se de seu sentido corriqueiro ao 

reunir em si o uno e o diverso, a ordem, desordem e a organização. Deve 

almejar um saber não segmentado e não reducionista, reconhecendo que todo 

conhecimento é incompleto e inacabado. Disjunção, conjunção e implicação são 

princípios do pensamento complexo que se contrapõem aos operadores 

simplificadores da disjunção e da redução. Morin reflete a complexidade através 

do principio dialógico, mantendo a dualidade no seio da unidade; isto é, uma 

sociedade ao produzir-se retroage sobre os indivíduos, no qual a parte está no 

todo e o todo está na parte (FLORIANI E KNECHTEL, 2003).  

Para a compreensão marxista (KOFLER, 2010), existe uma relação 

dialética entre a sociedade e o conhecimento. De um lado, o conhecimento 

aparece como uma construção social; por outro lado, a produção de novos 

conhecimentos contribui para transformação social. Categoria central para 

compreender a dialética, é o conceito de totalidade, pela qual o todo contém 
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sobre as partes que o constituem. Isto significa que as coisas estão em constante 

relação recíproca, e nenhum fenômeno da natureza ou do pensamento pode ser 

compreendido isoladamente fora dos fenômenos que o rodeiam. Em outras 

palavras, numa totalidade o conhecimento das partes e o todo pressupõem uma 

reciprocidade, que confere significado tanto ao todo, quanto as diversas partes 

que o formam. São determinações que perpassam e completam a 

transversalidade do todo, de modo que não pode haver conhecimento de um 

todo ou de partes. Se amputada a totalidade, isolamos os seus elementos entre 

si e em relação à totalidade. 

No entendimento de Loureiro e Viégas (2012, p. 18):  

A totalidade a partir da dialética marxiana não pode ser confundida 
com a concepção de conjunto completo dos elementos que constituem 
uma realidade (associado a um todo absoluto, lógico e/ou estático), 
mas remete a um conjunto Estruturado de relações mutuamente 
determinadas e mediadas, que formam uma unidade que me permite 
compreender algo. Como a realidade é movimento na/da história, 
reconstruída pela ação prática e transformadora dos seres humanos 
(em suas múltiplas mediações que nos constituem como indivíduos: 
família, grupos sociais com os quais nos relacionamos e criamos 
identidades, tempo histórico, classe social etc.), a ideia de totalidade 
também transborda para “a forma de ver/enxergar” esta realidade, 
ou seja, transborda para a subjetividade e para um método (no sentido 
de modo pelo qual concebemos a realidade). 

 

De outro lado, o paradigma complexo busca diferenciar teorias que se 

referem aos diversos tipos de fenômenos, fundando uma ideia de sistema em 

um complexo de unidade no múltiplo e constatar que a organização não supõe 

apenas a ordem, mas a desordem. Para este paradigma, é necessária uma 

reforma no pensamento incorporando e reconhecendo as incertezas e 

contradições. De acordo com Morin (1995, p. 161), abstração e contextualização 

são dois mecanismos do conhecimento atual, ou seja, ter acesso às informações 

e outra, saber articulá-las. Para conhecer e reconhecer os problemas do mundo é 

exigido uma reforma no pensamento que necessita da contextualização do 

conhecimento. Por conseguinte, a relação do homem com a natureza não pode 

ser fragmentada, pois o ser humano é natural-sobrenatural. Quer dizer, 
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pensamento, consciência e cultura se diferenciam e se confundem ao mesmo 

tempo com a natureza física.  

Segundo Morin (1995, p. 167-169), na construção do pensamento 

complexo há algumas condições: 

Vínculo entre relações da parte com o todo, que restabeleça o que está 
compartimentado; um pensamento radical que vá à raiz dos 
problemas e um pensamento muldimensional capaz de levar em conta 
a multiplicidade do real; um pensamento organizador ou sistêmico 
(todo-parte-todo), a exemplo das ciências ecológicas ou da Terra; um 
pensamento ecologizado que remeta ao objeto no interior de, e pela 
sua relação auto-eco-organizadora com seu ambiente cultural, social, 
econômico, político, natureza; um pensamento que leve em conta a 
ecologia da ação e a dialética da ação, capaz de modificar ou suprimir 
a ação empreendida; um pensamento que ser perceba inconcluso e 
que negocie com incerteza na ação, uma vez que é típico da ação 

ocorrer no incerto.    
 

Consideramos que o pensador francês traz algumas contribuições que 

integram o núcleo do pensamento marxiano de modo crítico, enriquecendo em 

alguns aspectos, o pensamento dialético. Entendemos e temos noção que tal 

discussão é polêmica, porém percebemos que Morin se coloca diante de um 

enfrentamento teórico entre a crítica/transformação do pensamento marxista de 

seu tempo e a pertinência da essência do pensamento de Karl Marx 

(LOUREIRO E VIÉGAS, 2012).  

Assim, argumentamos que no desenvolvimento interdisciplinar é preciso 

considerar os componentes ontológicos e históricos de intervenção humana no 

ambiente. Isto propõe aos processos de EA crítica refletir sobre a dinâmica da 

relação sociedade-natureza, os quais, sem esta dimensão, tornam o debate 

ambiental simplificado, fragmentado e despolitizado pela negação da 

materialidade e das contradições contidas nas relações sociais.  

Logo, podemos apontar que a teoria da complexidade, a 

interdisciplinaridade e a dialética marxista se aproximam na construção do 

projeto de transformação societária, quer redefinindo paradigmas, modos de 

pensar e atuar, individual ou de forma coletiva. E como nada se define em si, 

mas em relações históricas, a tradição histórico-crítica é, dentre as que se 
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aproximam do pensamento complexo, vertente que se propõe a dar concretude 

à superação do projeto capitalista. Dito isto, convém assinalar que:  

Construir a interdisciplinaridade, como um processo aceito como 
correto do ambientalismo, dos movimentos sociais contemporâneos e 
da educação ambiental, passa pela aceitação de que a realidade é 
ontologicamente múltipla, pelo conhecimento da história das ciências, 
da base paradigmática que conformam as diferentes teorias e visões 
de mundo, pelo diálogo transparente e objetivo entre as disciplinas, 
métodos e suas bases epistemológicas, redefinindo-os (LOUREIRO, 
2006e, p. 129). 

 

Se para Marx, “o concreto é concreto porque é a unidade do diverso, 

síntese de múltiplas determinações” (MARX, 1982), os sujeitos e os fatos 

concretos à medida que conhecemos a totalidade que é definida, se inserem 

num exercício complexo de totalização. Pois tudo se liga a tudo, onde as nossas 

ações necessitam de uma visão contextualizada para que tenhamos clareza 

daquilo que se faz, ao contrário de visões fragmentadas e lineares que nos 

induzem a compreensões parciais e a “falsa consciência” do real (LOUREIRO, 

2006a).  

Admitimos a conveniência de um diálogo aberto e crítico entre a EA e as 

teorias da complexidade, pois consideramos que a mobilização de um 

pensamento complexo poderá ampliar as condições reflexivas e propositivas 

em vista de ações educativas transformadoras. Ficando clara a nossa opção pelo 

materialismo histórico-dialético de Marx, reconhecemos a importância, o mérito 

e a atualidade da teoria da complexidade de Morin em relação às contribuições 

que possa trazer para a pesquisa em EA, mais propriamente em sua questão 

interdisciplinar. Torna-se evidente que construção moriniana não pode ser 

descolada de um movimento histórico, assim como na interdisciplinaridade em 

busca de uma concepção de mundo menos linear e mais crítico, observando as 

múltiplas determinações que constituem a realidade. Asseveramos que:  

não devemos julgar que as ideias de totalidade e de práxis histórica se 
desfazem diante de uma teoria sistêmica de compreensão do real. 
Compreender como a complexidade moriniana avança sobre o 
conceito de totalidade, agregando novos elementos das ciências do 
século XX, pode contribuir na retomada do vigor da filosofia da 
práxis, trazendo um estímulo a novas reflexões para o campo da 
educação ambiental (LOUREIRO E VIÉGAS, 2012, p. 23). 
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Frente tal perspectiva complexa, apontamos que a opção epistemológica 

e metodológica materialista torna-se compatível ao paradigma complexo, 

dialético, histórico, transformador e libertário onde a interdisciplinaridade é 

incorporada a visão emancipatória na Educação Ambiental.    

 

4.7 A Interdisciplinaridade na Pesquisa em Educação Ambiental: a crítica à 

crítica na EA 

 

A reflexão sobre a interdisciplinaridade na EA como foi vista nos seus 

principais documentos e Conferências que contemplaram a temática, inclui em 

seu fazer educativo, uma dimensão social e política dos quais já foram 

abordados na segunda parte deste estudo. Outro elemento a considerar, é a 

configuração histórica da EA, ao qual é composta de um lado, por múltiplos 

segmentos, grupos e classes sociais que compõem a sociedade contemporânea 

(LOUREIRO, 2006f) e, de outro, por pesquisadores no campo da EA que 

compartilham perspectivas teórico-metodológicas comuns. A questão central, é 

que tais pesquisadores também se diferenciam em suas concepções sobre a 

questão ambiental e nas posições políticas, ideológicas, pedagógicas e 

epistêmicas que defendem ao realizarem o enfrentamento dos problemas 

ambientais sob a égide do projeto societário capitalista.  

Com esta característica, utilizaremos a noção de campo social para 

compreender a reflexão interdisciplinar na EA como um espaço autônomo de 

forças e posições sociais, dotado de regras próprias e dedicado à produção e 

reprodução de bens culturais, representações e formas de perceber a realidade 

(BOURDIEU, 2004). Assim, reúne “indivíduos e instituições que estabelecem 

entre si relações de poder e concorrência pela hegemonia simbólica e material, 

fundada na conquista do capital simbólico legitimado e reconhecido por todos 

os que dele participam” (LAYRARGUES E LIMA, 2014, p. 23). 
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Ao buscarmos entendimento sobre a diferenciação interna da 

interdisciplinaridade na pesquisa em EA, tal fato supõe também considerar de 

forma específica dois objetivos: 

a) um de ordem analítica e outro de ordem política. Analiticamente, 
trata-se de discriminar, classificar e interpretar fenômenos ou 
processos que são diferentes entre si, mas devido a certas semelhanças 
ou elementos comuns tendem a ser confundidos como uma totalidade 
homogênea – o que é algo recorrente na Educação Ambiental. Assim, 
a diferenciação pode produzir um conhecimento mais fiel à realidade 
do objeto ou processo observado. Além disso, a tarefa analítica 
contribui para o aprofundamento da autorreflexividade do campo da 
Educação Ambiental.  
b) O objetivo de natureza política se realiza quando a decomposição 
analítica daquilo que parecia ser um todo homogêneo permite 
perceber as diferenças internas e identificar as motivações, os 
interesses e os valores que inspiraram sua constituição diversa, no 
caso, as tendências político-pedagógicas da Educação Ambiental. A 
diferenciação oferece uma visão cartográfica do campo, recompõe sua 
complexidade e faculta aos agentes envolvidos a possibilidade de 
refinar o olhar e, por consequência, de se posicionar com maior 
autonomia nesse espaço social, escolhendo os caminhos pedagógicos, 
éticos e políticos que melhor atendam a seus interesses 
(LAYRARGUES E LIMA 2004, p. 24). 
  

De forma lógica, a noção de campo social contribui ao estudo da EA as 

ideias de pluralidade, diversidade, disputa pela definição desta área e pelo 

direito de orientar os rumos de sua práxis (LAYRARGUES E LIMA, 2014). 

Sendo assim, também integra a percebermos o movimento de coexistência entre 

tendências que disputam a hegemonia no campo, como também podemos 

examinar a posição dos grupos que compõem a área, suas relações que mantém 

entre si, bem como as tendências à reprodução ou à transformação do projeto 

societário. Tendo em vista estes argumentos, concordamos com Layrargues e 

Lima, pois: 

A Educação Ambiental no Brasil ilustra esse processo na medida em 
que aparece ao grande público não especializado, como se fora um 
objeto único, apesar de se constituir como um campo de saber e de 
práticas internamente diversificado. Ao homogeneizá-lo, reduz-se a 
variedade de características pedagógicas, políticas, éticas e 
epistemológicas que definem as concepções e práticas de Educação 
Ambiental. Por outro lado, para os educadores ambientais próximos 
ao núcleo orientador do campo ou pertencentes às primeiras gerações 
dessa área profissional, o campo da Educação Ambiental já é 
atualmente reconhecido como multifacetado, composto por inúmeras 
correntes político-pedagógicas, mesmo que apresentando-se fortes 
interfaces entre algumas delas (2014, p. 25).   
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Associando estes pontos, propomos a seguir, um exame dos principais 

pesquisadores do Brasil no que tange suas abordagens diante a questão 

interdisciplinar no campo da produção em EA.  

 

4.7.1 A Interdisciplinaridade em Isabel Carvalho18 

 

Morin, citado por Carvalho (2004) assinala que só podemos conhecer 

despedaçando o real, isolando um objeto do todo do qual faz parte. Mas é 

possível articular os saberes fragmentados buscando reconhecer as relações 

todo-parte, tornando complexo o conhecimento e assim, reconstruir a totalidade 

combatendo a fragmentação. A crítica ao pensamento fragmentário está na 

origem da interdisciplinaridade que se apresenta como forma de superar as 

pretensões do método científico cartesiano que separou o real em um 

conhecimento parcelado. Nisso, reside o desafio e as obstáculos encontrados na 

efetivação da abordagem interdisciplinar.  

Para Carvalho, 

A interdisciplinaridade jamais será uma posição fácil ou estável, pois 
exige nova maneira de conceber o campo de produção de 
conhecimento buscada no contexto de uma mentalidade disciplinar. 
Trata-se de um combate ao mesmo tempo externo e interno, no qual à 
reorganização das áreas e das formas de relacionar os conhecimentos 
corresponde a reestruturação de nossa própria maneira de conhecer e 
nos posicionar perante o conhecimento, desfazendo-nos dos 
condicionamentos históricos que nos constituem. (...) trata-se de 
mudarmos as lentes e sermos capazes de novas leituras do real, 
mesmo que ainda sejamos aprendizes desta nova gramática de sentidos 
que nos permita chegar aos novos territórios de um saber 
interdisciplinar (2004, p. 122). 

 

                                                           
18 Psicóloga e Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos anos 
80 trabalhou como educadora ambiental no Instituto Florestal em São Paulo e no Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Nos anos 90 atuou como pesquisadora no Instituto Brasileiro de 
Análises Sociais e Econômicas - IBASE (RJ). Atualmente é Professora e Pesquisadora no 
Programa de Pós-Graduação e da Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica 
do RS. É bolsista de produtividade do CNPq desde 2007. É autora de livros e artigos sobre 
ambiente, sociedade e educação. Atualmente Coordena o Programa de Pós-Graduação da 
PUCRS. 
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Para Carvalho (2004), a crise ambiental alimenta os questionamentos 

epistêmicos e desacomodam os modos de pensar instituídos pela racionalidade 

moderna expondo a insuficiência do saber disciplinar e reivindicando novas 

aproximações para que se compreenda a complexidade das relações que estão 

na base dos problemas ecológicos. Tal posicionamento da pesquisadora vem ao 

encontro do que Leff (citado por CARVALHO, 2004), denominou saber ambiental 

para designar o saber que desponta das margens da racionalidade científica. 

Esta forma de refletir surge como problematizadora da razão instrumental e 

aponta um novo marco epistêmico capaz de compreender a complexidade das 

interações entre sociedade e natureza. Assim, segundo Carvalho “esse saber 

ambiental interdisciplinar, constituído entre as disciplinas ou à margem delas, 

será sempre profundamente indisciplinado. Ou seja, um saber que, por sua 

própria natureza, estará sempre mudando transgredindo os limites da 

disciplina, instaurando fronteiras e pontos de fuga” (2004, p. 124).  

Nesta transição de paradigmas, as armadilhas da cientificidade 

tecnicista seguem influenciando a esfera educativa. No campo ambiental, 

segundo Carvalho (2004) essa visão busca reafirmar-se pelo otimismo 

tecnológico que busca nas tecnologias ambientais, novos mercados verdes 

visando se tornarem soluções para a crise ambiental. Para a autora, corremos o 

risco de nos orientarmos para a difusão de conhecimentos científicos e 

tecnologias ambientais tomados de forma ingênua, sem uma séria 

problematização de seus contextos históricos de produção e dos seus interesses 

econômicos e sendo reafirmados como conhecimentos capazes de enfrentar a 

crise ambiental (CARVALHO, 2004).   

Para a pesquisadora, “não se trata, para a EA, de negar o valor do 

conhecimento científico da natureza e de suas aplicações tecnológicas, mas de 

torná-las objeto de compreensão crítica. Os conhecimentos científicos seriam, 

nesse caso, uma das fontes de trabalho e pesquisa da EA” (CARVALHO, 2004, 

p. 124-25). Tal posição evidencia que a EA crítica seria capaz de transitar entre 

os múltiplos saberes (científicos, populares e tradicionais), ampliando a sua 
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visão do ambiental e captando os vários sentidos que os grupos sociais 

atribuem a ele. Sendo assim, para Carvalho: 

Assumir uma postura interdisciplinar como abertura a novos saberes 
é situar-se intencionalmente na contracorrente da razão objetificadora 
e das instituições, como a escola e os saberes escolares, enquanto 
espaços de sua manutenção e legitimação. É desse difícil lugar de não-
pertença que a EA aponta a educação escolar como “tradicional”, 
parte da inseparável da racionalidade moderna, reprodutora de seus 
dualismos e segmentações (2004, p. 125).   

       

Ao alinhar-se nos caminhos híbridos do conhecimento, a EA desperta 

expectativa uma renovadora do sistema de ensino e da organização dos seus 

conteúdos, convidando a rever a instituição e seu cotidiano mediante os 

atributos da transversalidade e da interdisciplinaridade (CARVALHO, 2004). 

Para Carvalho, “trata-se de convidar a escola para a aventura de transitar entre 

saberes e áreas disciplinares, deslocando-a de seu território já consolidado rumo 

a novos modos de compreender, ensinar e aprender” (2004, p. 125). 

Para Carvalho (2004), exemplo típico da separação das áreas, pode ser 

vista nas disciplinas escolares. Organizadas pela lógica dos saberes 

disciplinares, o resultado é o professor de Geografia que não aborda os aspectos 

biológicos da formação de um relevo; o professor de História não aponta a 

influência dos fatores geográficos na compreensão do declínio de uma 

civilização; o professor de Biologia que não recupera os processos sociais que 

interferem na formação de um ecossistema natural, etc. Tais argumentos vêm 

indicar que:  

O desafio metodológico da interdisciplinaridade repousa no fato de 
que uma prática interdisciplinar de EA pode tanto ganhar o 
significado de estar em todo lugar quanto, ao mesmo tempo, não 
pertencer a nenhum dos lugares já estabelecidos na estrutura 
curricular que organiza o ensino. Por outro lado, como ceder à lógica 
segmentada do currículo, se a EA tem como ideal a 
interdisciplinaridade e nova organização do conhecimento? Diante de 
um projeto tão ambicioso, o risco é o da paralisia ante o impasse do 
tudo ou nada: ou mudar todas as coisas ou permanecer à margem, 
sem construir mediações adequadas e experiências significativas de 
aprendizado pessoal e institucional. Nos caminhos da 
interdisciplinaridade, uma “receita pronta” seria algo muito 
antagônico aos ideais pretendidos. Essa busca exige disponibilidade 
para construir as mediações necessárias entre o modelo pedagógico 
disciplinar, já instituído, e as ambições de mudança. A construção de 
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práticas inovadoras não se dá pela reprodução, mas pela criação, pela 
readaptação e sobretudo, no caso da interdisciplinaridade, por novas 
relações no trabalho pedagógico (CARVALHO, 2004, p. 129).   

 

Por isso, “os problemas ambientais ultrapassam a especialização do 

saber” (CARVALHO, 2004, p. 129). Para “intervir nos riscos ambientais de 

forma que eles sejam evitados, é necessário entender os complexos processos 

biológicos, geográficos, históricos, sociais, políticos geradores destes 

problemas” (CARVALHO, 2004, p. 30). Ou seja, as equipes que analisam as 

questões ambientais e nelas atuam, é em boa parte, composta de profissionais 

de várias áreas que trabalham em conjunto e buscam formas interdisciplinares 

de cooperação entre si e de compreensão da realidade. Isso vem evidenciar que:  

Com os outros profissionais da área, o educador ambiental 
compartilha o desafio gerado pela complexidade das questões 
ambientais. Isso implica atitude de investigação atenta, curiosa, aberta 
à observação das múltiplas inter-relações e dimensões da realidade e 
muita disponibilidade e capacidade para o trabalho em equipe. 
Significa construir um conhecimento dialógico, ouvir os diferentes 
saberes, tanto os científicos quanto os outros saberes sociais (locais, 
tradicionais, das gerações, artísticos, poéticos, etc.); diagnosticar as 
situações presentes, mas não perder a dimensão da historicidade, ou 
seja, dar valor à história e à memória que se inscreve no ambiente e ao 
constitui, simultaneamente, como paisagem natural e cultural 
(CARVALHO, 2004, p. 130).  

 

4.7.2 A Interdisciplinaridade em Mauro Guimarães19 

 

Segundo Guimarães (2004), o meio ambiente em sua complexidade 

apresenta-se como um dos tratamentos adequados ao processo pedagógico. 

Para ele, a interdisciplinaridade como construção do conhecimento busca a 

superação da disciplinaridade (sem desconsiderá-la) se aproximando da 

realidade complexa. Para ele,  

Na vivência de um processo interdisciplinar em sua integralidade, em 
que novos conhecimentos vão sendo construídos e em que novos 
valores e atitudes podem ser gerados, resultando em práticas sociais 

                                                           
19 Doutor em Ciências Sociais (UFRRJ) e atua na área da Educação Ambiental desde a década de 80. 
Atualmente é professor adjunto e pesquisador na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ). Autor de inúmeras publicações na área de Educação Ambiental, entre as quais A Dimensão 
ambiental na educação; Educação Ambiental: no consenso um embate?; A Formação de Educadores 
Ambientais.    



216 

 

diferenciadas, essas possibilidades de transformação são propícias ao 
processo educativo que objetiva a formação da cidadania, mas uma 
cidadania cujo exercício seja resultados de práticas críticas e criativas 
de sujeitos aptos a atuar nessa sociedade mundializada. O atual 
cidadão necessita desta compreensão de totalidade para se situar e ser 
eminentemente um agente social neste mundo globalizado e 
complexificado (GUIMARÃES, 2000, p. 28-29).    

 

No entendimento de Guimarães (2004), o processo de construção do 

conhecimento interdisciplinar na área ambiental possibilita aos educadores 

atuarem como mediadores nas relações sociais, políticas, econômicas e 

culturais. Desta forma, o fato da EA estar voltada para a interdisciplinaridade 

decorre do entendimento de que o meio ambiente é um todo complexo com 

partes interdependentes numa concepção sistêmica. Segundo o autor:  

A produção do conhecimento na sociedade moderna tem uma 
tendência de fragmentar a realidade, decompondo-a em campos de 
estudo (especializações). A fragmentação do saber produziu um 
aprofundamento extremo do conhecimento, mas teve como 
conseqüências colaterais um certo isolamento das especializações 
(conhecimento disciplinar), que desconectou a interligação das partes 
da visão do todo. Como denuncia Edgar Morin, o desenvolvimento 
disciplinar das ciências não traz unicamente vantagens da divisão do 
trabalho, mas também os inconvenientes da superespecialização: 
enclausuramento ou fragmentação do saber (GUIMARÃES, 2004, p. 
83).   

 

Guimarães traz a contribuição do mexicano Enrique Leff (2001), onde 

aponta que o ambiente não é a ecologia, mas a complexidade do mundo; é um 

saber sobre as formas de apropriação da natureza através das relações de poder 

dominantes do conhecimento. Sendo assim, o ambiente como uma realidade 

complexa interconecta o que está na realidade local e global; o que está no pátio 

da escola e na reserva ambiental; o que está no social e na sua inclusão 

ambiental. Para Guimarães (2004), a EA que concebe o ambiente é uma 

proposta aberta ao novo, a uma nova visão de mundo que procura romper com 

os paradigmas disjuntivos e suas respectivas condições materiais que 

constituíram o modo de produção da sociedade contemporânea. Para o 

pesquisador:  

A natureza do problema está, portanto, no atual modelo de sociedade 
que se globaliza pela forma hegemônica, e que carrega valores 
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fragmentários; modelo reducionista, individualista, consumista, 
concentrador de riqueza pela competição extremada e exploratória, 
que se volta para a degradação; antagônico às características de uma 
natureza que é complexa, coletiva, sistêmica, sinérgica, que recicla, 
que se volta para ida na dialogicidade da cooperação-competição 
(GUIMARÃES, 2004, p. 84).  

 

Uma das questões essenciais sobre qual a EA deve estar debruçada 

segundo Guimarães (2004), é buscar no entendimento das estruturas e visões de 

mundo desta sociedade e sua relação com a natureza, sua dinâmica 

intermediada pelas relações desiguais de poder e interesses particulares, da 

parte sobre o todo, sobre o bem coletivo. Para o autor, temos que agir sobre as 

relações que originaram os problemas ambientais e não apenas informarmos as 

suas consequências, sendo fundamental pela reflexão crítica, atuar nos diversos 

campos de disputa constitutivos da realidade. Para o seu entendimento,   

Concordamos que a abordagem interdisciplinar para a questão 
ambiental seja um instrumento metodológico pertinente para 
enxergar e atuar sobre essa problemática e para alcançar a 
transversalidade no currículo escolar. Já que como nos diz Ivani 
Fazenda no conjunto de sua obra, a interdisciplinaridade busca 
encontrar uma solução ao problema crescente da especialização. Na 
constituição de um ambiente educativo de caráter crítico, a construção 
do conhecimento busca superar a visão disciplinar, elaborando uma 
nova interpretação ampliada da realidade, que alcance a 
interdisciplinaridade e uma melhor visão do todo (GUIMARÃES, 
2004, p. 144).    

 

Guimarães indica que em sua práxis, o educador ambiental deve 

vivenciar o que Japiassu (1976) denomina de tomada de consciência sobre o 

sentido da presença do homem no mundo, em suas relações sociais como 

também entre sociedade e natureza. Para o Guimarães (20004), o educador 

ambiental deve ser capaz de desempenhar e articular as diferentes áreas que 

compõem o saber ambiental, compreendendo de forma eficaz o processo 

educativo de forma complexa a fim de superar os problemas ambientais que 

atingem a realidade local e global.  
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4.7.3 A Interdisciplinaridade em Marília Tozoni-Reis20 

 

A interdisciplinaridade se faz presente nos debates de educação 

ambiental, na literatura acadêmica sobre o tema (FAZENDA, 1979; 1991; 1994; 

JAPIASSU, 1976) como nos documentos e diversos eventos do movimento 

ambiental como já vimos no decorrer desta pesquisa. Nestas publicações, 

encontramos vários enfoques sobre a interdisciplinaridade como princípio 

metodológico ou paradigma educativo. Sendo assim, a interdisciplinaridade é 

colocada como exigência da EA as quais Tozoni-Reis (2004) pontua que tal 

conceito possibilita diferentes abordagens.   

Assim, a raiz da discussão interdisciplinar deve ser buscada na história. 

Para Tozoni-Reis (2007), a interdisciplinaridade surge como uma estratégia 

educativa no final da década de 60, durante o movimento revolucionário dos 

estudantes universitários na Europa e na América Latina que visava criticar a 

organização do ensino e o papel do conhecimento na sociedade capitalista. As 

instituições educacionais responderam a algumas reivindicações daquele 

movimento iniciando a busca de novos pressupostos que levaram a 

modificações curriculares e estruturais. Dessa forma, Tozoni-Reis entende que:  

A interdisciplinaridade apareceu, então, para promover a superação 
da super especialização e da desarticulação teoria e prática, apareceu 
então como alternativa à disciplinaridade. Já aqui percebe-se que as 
discussões acerca da interdisciplinaridade têm inspirado na crítica à 
organização social desigual, à divisão social do trabalho e a busca da 
formação integral do gênero humano (2007, p. 156).    

 

Consequentemente, a integração teoria e prática que visa a 

interdisciplinaridade refere-se à formação integral na perspectiva da totalidade 

(TOZONI-REIS, 2007). Esta ideia segundo Tozoni-Reis (2004) que aparece 

presente na interdisciplinaridade é a concepção de totalidade, pois ela vem sendo 

buscada pode ser tomada de forma imediata. Para Tozoni-Reis, “essas 

                                                           
20 Livre-Docente e Doutora em Educação/UNICAMP. Docente e Pesquisadora do 
Departamento de Educação do Instituto de Biociências da Unesp/Botucatu e do Programa de 
Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Unesp/Bauru.  É autora de inúmeras obras no 
campo da Educação Ambiental e da metodologia da pesquisa-ação participativa.   
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discussões já avançaram o suficiente para que entenda que totalidade não se 

esgota na soma das partes, mas constitui-se num outro patamar, na síntese 

histórica da realidade” (2004, p. 92).   

Desta forma, o pensamento crítico que inspirou este debate em nossa 

tese doutoral para o campo da produção em EA quer levar ao aprofundamento 

da compreensão interdisciplinar, pondo em relevância a construção de ações 

transformadoras no interior da sociedade capitalista. Ou seja, para Tozoni-Reis 

(2004), o debate sobre a interdisciplinaridade tem inspiração na crítica à 

organização social e à exploração dos indivíduos na sociedade de classe e na 

busca de formação integral dos sujeitos. “É neste sentido que se pode afirmar 

que ideia de integração é indicadora de um movimento de superação da 

fragmentação dos sujeitos, na educação e na educação ambiental” (TOZONI-

REIS, 2004, p. 90).  

Portanto, o entendimento destas reflexões para a pesquisa em EA, 

segundo Tozoni-Reis é pertinente, posto que:  

a interdisciplinaridade pode ser tomada como uma possibilidade de 
quebrar a rigidez dos compartimentos onde se encontram isoladas as 
práticas educativas e sua produção de conhecimentos. Trata-se de 
construir, na pesquisa em educação ambiental participativa, leituras 
interdisciplinares da realidade para que as dimensões de produção de 
conhecimentos e ação educativa possam ser tão mais complexos 
quanto relevantes na interpretação do ambiente (2007, p. 156-57).      

 

Em consonância com o posicionamento de Frigotto (2004), para Tozoni-

Reis (2004), significa afirmar que a interdisciplinaridade é muito mais que 

compatibilizar métodos e técnicas de pesquisa e ensino. Trata-se de uma 

necessidade e um problema relacionado à realidade concreta, histórica e 

cultural, constituindo-se num problema ético-político. Logo, o trabalho 

interdisciplinar pode ser tomado como possibilidade de romper a rigidez dos 

compartimentos em que se encontram as disciplinas. Ela não deve ser vista 

como uma superação das disciplinas, mas como uma etapa superior de 

organização das disciplinas. Segundo Tozoni-Reis (2004), a “etapa superior” 

visa à busca da integração muito além da troca de informações sobre objetivos, 

conteúdos e procedimentos entre os pesquisadores, mas quer indicar uma etapa 
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na qual se possa almejar maior integração dos caminhos epistemológicos, 

metodológicos, de organização da pesquisa e do ensino nas universidades. Isto 

é, para a pesquisadora:  

Interdisciplinaridade é uma concepção comum, orgânica, entre as 
várias disciplinas. Nesse sentido, há dificuldade universitária para a 
construção do trabalho interdisciplinar na estrutura universitária 
organizada em departamentos, o que seria possível numa organização 
universitária por projetos. A organização interdisciplinar pode ser 
implantada para as atividades de pesquisa e de ensino (na extensão 
essa prática já se vem consolidando). Na pesquisa, trata-se de 
construir projetos temáticos em que se aglutinam – com o objetivo de 
interação e não de superposição – pesquisadores de diferentes áreas 
do conhecimento – que, do ponto de vista formal, são considerados 
indissociáveis – é fundamental para a construção do trabalho 
interdisciplinar nas universidades (TOZONI-REIS, 2004, p. 91).  

 

Temos presente que na prática educativa a ideia de que a transformação 

pretendida no processo educativo aparece como transformação dos sujeitos 

individuais, reduzidos às transformações cognitivas de compreensão da 

realidade ambiental (TOZONI-REIS, 2007). Tal tendência no campo ambiental 

carece de maiores precisões teóricas revelando construções teóricas limitadas e 

superficiais acerca da própria EA. Segundo Tozoni-Reis,  

A transformação social de que trata as teorias críticas da educação diz 
respeito à necessidade, educativa, de instrumentalizar os sujeitos para 
que, a partir de uma leitura crítica da realidade que cria a situação que 
os oprime, do ponto de vista social e político, atuem social e 
politicamente de forma autônoma e emancipatória na sociedade em 
que vivem. Trata-se, portanto, de, pela via da educação, lutar para a 
transformação da sociedade injusta e desigual. Uma das estratégias 
pedagógicas desse processo de instrumentalização é 
interdisciplinaridade (2007, p. 154) 

 

No entendimento de Tozoni-Reis (2004), também os debates 

interdisciplinares possibilitam a construção de paradigmas comuns para a EA 

no ensino superior, pois refletir a formação dos educadores ambientais significa 

pensá-la como referência a ideia de totalidade (no campo científico, pedagógico, 

político e social). Deste modo, a interdisciplinaridade assim como a articulação 

entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, é um princípio para 

estruturar e sistematizar a formação dos educadores nas Universidades. Para a 

pesquisadora (2004), a interdisciplinaridade não indica apenas a articulação 
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formal entre disciplinas, mas exige uma definição paradigmática, uma vez que, 

a ciências humanas se organizam a partir de um paradigma histórico, expresso 

também como racionalidade histórica. Segundo ela,  

A universidade, para o enfrentamento dos desafios sociais e políticos, 
precisa enfrentar desafios paradigmáticos de transformação estrutural 
profunda, terá que transformar o ensino, a pesquisa e a extensão pela 
construção radical da totalidade entre esses paradigmas. Nesse 
sentido, a formação dos educadores ambientais será pontuada pela 
idéia de que o ambiente é cada vez mais, se considerarmos todo 
movimento de arranjos no capitalismo internacional, um fenômeno 
social. Estudar a natureza é, cada vez mais, tomar decisões histórico-
científicas sobre a relação homem-natureza. O paradigma da 
totalidade histórica possibilita a interdisciplinaridade e, nesse sentido, 
as ciências ambientais apresentam-se como espaço acadêmico e 
científico privilegiado das transformações. Privilegiado porque os 
estudos ambientais são paradigmáticos quando pensamos em 
transformações das formas de conceber e produzir a ciência e a 
sociedade (TOZONI-REIS, 2004, p. 157).     

 

Destarte, a formação dos educadores ambientais pode ser organizada 

numa perspectiva de inovação paradigmática no bojo de um projeto de 

reestruturação radical do ensino, da pesquisa e extensão das Universidades. Por 

isso,  

A idéia de interdisciplinaridade passa a ser o princípio metodológico 
básico nessa reestruturação. Nos cursos de graduação, essa 
reestruturação pode organizar a integração de disciplinas das 
diferentes áreas do conhecimento, a integração entre teoria e prática, a 
integração entre ensino, pesquisa e extensão (TOZONI-REIS, 2004, p. 
157).  
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4.7.4 A Interdisciplinaridade em Michèle Sato21 e Luis Augusto Passos22 

 

Segundo Sato e Passos (2003), o mundo assistiu às fragmentações do 

conhecimento, às disciplinas isoladas, à desintegração dos saberes e à 

especialização, retirando da epistemologia a tarefa de identificar as 

interconexões entre os diversos saberes. Da mesma maneira, o conteúdo 

tecnicista da Educação também interferiu na reorientação da EA, cuja prática 

profissional se torna técnica. À vista disso, as várias metodologias, a prática da 

interdisciplinaridade ou os estudos sobre os fundamentos da Educação são 

fatores que exigem tempo para debater (SATO, 2002). Segundo Sato, 

A qualidade de vida no nosso planeta tem sido deteriorada 
rapidamente e esse prejuízo é provocado não somente pelos aspectos 
físicos ou biológicos mas principalmente pelos fatores sociais, 
econômicos e políticos. O ambiente não pode ser considerado como 
um objeto de cada disciplina isolado de outros fatores. Ele deve ser 
trazido à tona, como urna dimensão que sustenta todas as atividades e 
impulsiona os aspectos físicos, biológicos, sociais e culturais dos seres 
humanos. A Educação Ambiental tem sido identificada como trans-
disciplinar, isto é, ela deve permear todas as disciplinas do currículo 
escolar (SATO, 2002, p. 28).  

  

Para os autores, os valores científicos que estão em transição são 

caracterizados pela chamada “pós-modernidade”. A humanidade exige que 

cada especialista transcenda suas limitações, colocando interdisciplinaridade 

                                                           
21 Possui Doutorado em Ciências (São Carlos, SP), Pós-Doutorado em Educação (Montréal, 
Canadá), Mestrado em Filosofia (Norwich, Inglaterra) e Licenciatura em Biologia (São Paulo, 
SP). É docente associada no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal 
de Mato Grosso [UFMT] e líder do Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e 
Arte (GPEA), além de colaboradora em várias outras universidades nacionais e estrangeiras. 
Colabora nas comissões editoriais de diversos periódicos e é articuladora de diversas redes 
potencialmente ambientais. Possui várias experiências nacionais e internacionais, é bolsista 
produtividade do CNPq e membro do Fórum de Direitos Humanos e da Terra de Mato Grosso. 
22 Possui Doutorado em Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (2003), Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso (1997), 
Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso (1990), Graduação em 
Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Nossa Senhora Medianeira (1979), 
Bacharel e Especialista em Teologia - Colégio Máximo Cristo Rei (1973). Atualmente é professor 
associado da Universidade Federal de Mato Grosso. Tem experiência na área de Educação, com 
ênfase em Educação e Movimentos Sociais, atuando principalmente nos seguintes temas: 
movimentos sociais e educação, educação e movimentos sociais populares, educação popular 
freireana, educação em saúde popular, fenomenologia merleaupontyana e populações em 
condição de vulnerabilidade 
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em todas as áreas do conhecimento que permite um tratamento integral a partir 

do qual as interações e implicações apontem para transformações. E não apenas 

para os dados de partida e seus resultados finais, porém, materializados em 

forma de produtos (SATO E PASSOS, 2003).  

Morin (1998) em suas reflexões sobre as “incertezas” indica como 

necessária uma reforma do pensamento, capaz de gerar um pensamento do 

contexto e do complexo. O pensamento do contexto trata de buscar a relação 

inseparável da inter-retro-ação entre todo fenômeno e seu contexto; e de todo 

contexto com o contexto planetário. Trata-se de articular o singular com o 

particular, este com o universal e suas ingerências com a totalidade do 

universo. Para Sato e Passos: 

O pensamento ecológico, neste cenário, em com especial ênfase à 
educação ambiental, surge como a necessidade de um conhecimento 
que satisfaça os vínculos, busque as interações e implicações mútuas, 
os fenômenos multidimensionais, as realidades solidárias e 
conflituosas, que respeite a diversidade do todo, reconhecendo as 
partes e suas injunções. Enfim, um pensamento organizador que seja 
capaz de conceber a relação recíproca do todo com as suas partes A 
dimensão ambiental implica a necessidade de uma rica orquestra 
musical, uma vez que a complexidade do ambiente advoga um 
tratamento polivalente, além de ter que vencer o grande desafio em 
conciliar as bases epistemológicas das ciências naturais (natureza) 
com as ciências humanas (cultura) (2003, p. 6-7).  

  
No entendimento dos autores (2003), a dimensão ambiental deve 

enfrentar o grande desafio da intolerância científica, uma vez que para 

descartarem os problemas ambientais, por serem políticos demais, as pesquisas 

e os programas interdisciplinares são sempre marginalizadas pelas comissões. 

Ou seja, para os pesquisadores, não devemos negligenciar a esfera política dos 

trabalhos interdisciplinares, isto é, da ideologia dos atores envolvidos. Desta 

forma, os educadores indicam que:  

A interdisciplinaridade envolve muito mais do que integração entre as 
disciplinas. Ela extrapola a dimensão epistemológica, ela requer o 
envolvimento dos grupos sociais (quem detêm o conhecimento), 
implicando conseqüentemente uma dimensão ideológica, num 
sistema de conflitos e interesses, que, infelizmente, freqüentemente 
representa interesses de uns contra todos. A interdisciplinaridade 
pressuporia autonomia, princípio de subsidiariedade, capacidade de 
convivência, tolerância e acolhimento das diferenças. Requer 
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comunicabilidade, descentramento e, sobretudo, oblatividade 
solidária.  (SATO E PASSOS, 2003, p. 8). 

 

Portanto, a busca de um novo paradigma deve estar centrada num 

diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento na perspectiva de se elaborar 

um marco conceitual comum o qual permita a articulação das diferentes áreas, 

bem como no desenvolvimento de uma “prática convergente” (SATO E 

PASSOS, 2003). Logo, se posicionam que:  

Na visão de muit@s autor@s, na perspectiva da ciência, o diálogo deve 
caminhar, dialeticamente, entre os diversos saberes. A 
interdisciplinaridade oferece esse caminho dialógico, num sistema de 
confrontação que gera análises, sínteses e, muitas vezes, rupturas. Mas 
são nessas rupturas que podem ser encontradas novas sínteses, novos 
saberes, novos caminhos que podem somar os fragmentos e 
reconstruir as relações dos seres humanos e, dessas relações, 
evidenciar a indissociabilidade da tríade da educação ambiental: a 
educação, o desenvolvimento e a natureza (2003, p. 11).  

 

Sato e Passos reconhecem que “é a interdisciplinaridade, neste estágio 

atual da sociedade e da ciência, que é reivindicada para satisfazer a reforma do 

pensamento, trazendo uma dimensão epistemológica e ideológica mais 

adequada às pesquisas realizadas nas diversas áreas do conhecimento” (2003, p. 

13). Para os autores, ela precisa confrontar-se com um panorama crítico, pois:    

vivemos a consolidação da tecnociência, fusão da ciência básica ou 
aplicada com o poder econômico. O que significa também que o poder 
econômico-industrial se converte em parceiro de empreitadas cada 
vez mais estreitamente ligadas ao poder. As implicações de interesses 
financeiros políticos, imediatos, relativiza, na sua fome de 
acumulação, fatores éticos. O Mercado se autodefine como princípio, 
meio e fim, e, não raro, para ele, somos detalhes. Dono das condições 
de produção da ciência, não apenas conduz pesquisas visando guerra 
bacteriológica e química, investimento de pesquisa em refinadas 
armas de guerra, bomba de nêutrons e estratégias geopolíticas, mas 
também implica na reserva de conhecimentos, estratégica na sua 
guerra de posições, de sorte que o cientista de primeira linha, está, 
freqüentemente expropriado do seu saber e das aplicações dele. E 
mais ainda, suas descobertas são segredos que impedem a 
comunicação, inclusive acadêmica das “pesquisas de ponta” das ditas 
“ciências duras”. Nas Universidades, onde a prática acadêmica 
estimulava com liberdade a interlocução interdisciplinar, voltada a 
pesquisas de interesse do Mercado e não raro do Estado, vêem-se elas 
privadas da mesma liberdade, de tornar públicos os resultados de 
pesquisas encomendadas. Como estimular, nessa conjuntura, prática 
interdisciplinar em estruturas com finalidades particulares e 
privadas? (SATO E PASSOS, 2003, p. 15-16). 
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Segundo os pesquisadores, há outro dilema: “a objetividade científica 

não elimina a mente humana, ao remetermos à motivação, resgatamos, 

inevitavelmente, a ideologia e a relação de poder que se estabelece nas 

características dos sujeitos envolvidos no processo” (SATO E PASSOS, 2003, p. 

16). Assim, “as relações entre grupos ou indivíduos trazem o mecanismo das 

relações de poder, não na mera competitividade ou na defesa dos territórios, 

mas na presença de um conjunto de ações que induzem às outras ações” (SATO 

E PASSOS, 2003, p. 17). Sendo assim, dentro dos elementos refletidos pelos 

autores, eles constatam que:  

Negligenciar o caráter político da EA é também perder o sentido dos 
movimentos ecológicos da América Latina, que nasceram do bojo do 
movimento contracultural, contra os padrões hierárquicos de poder e 
ausência de democracia. Foi um movimento que lutou contra o 
consumo, a intolerância com os diferentes, a homogeneização do 
pensamento norte-americano e os padrões insustentáveis de 
desenvolvimento. A EA, assim, ganhava uma abordagem política 
criativa e o “ambiente” deixava de ser um adjetivo passando a ser um 
substantivo, conferindo o caráter eminentemente transformador, 
ancorado na impossibilidade da educação neutra (SATO E PASSOS, 
2003, p. 20). 

 

4.7.5 A Interdisciplinaridade em Enrique Leff23 

 

Para Leff (2011), a questão ambiental e a interdisciplinaridade surgem 

no final dos anos 60 e início da década de 70 como problemáticas 

contemporâneas. Este movimento compartilhou os sintomas de uma crise de 

civilização manifesta pelo fracionamento do conhecimento e pela degradação 

ambiental guiadas pela racionalidade técnica e pelo livre mercado. Na 

concepção do autor:  

                                                           
23 Mexicano, Doutor em Economia do Desenvolvimento. Professor da Universidade Nacional 
Autônoma do México (UNAM), Coordenador da Rede de Formação Ambiental para a América 
Latina e Caribe, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Trabalha com 
Epistemologia, Economia política e Educação ambiental. É autor de inúmeras obras sobre a 
problemática ambiental, das quais se destacam: “Saber Ambiental”, “Racionalidade Ambiental” e 
“Epistemologia Ambiental”. 
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A crise ambiental e a crise do saber surgem como a acumulação de 
“externalidades” do desenvolvimento do conhecimento e do 
crescimento econômico. Surgem como todo um campo do real negado 
e do saber desconhecido pela modernidade, reclamando a 
“internalização” de uma “dimensão ambiental” através de um 
“método interdisciplinar”, capaz de reintegrar o conhecimento para 
apreender a realidade complexa (LEFF, 2001, p. 309). 

  

Fazendo um recuo histórico, constatamos que a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (1972), 

propôs o desenvolvimento de uma EA alicerçada numa visão holística da 

realidade e nos métodos interdisciplinares. Leff (2011) sustenta que a 

interdisciplinaridade implica num processo de inter-relação, conhecimentos e 

práticas que perpassam e transcendem o campo da pesquisa e do ensino no que 

se trata das disciplinas científicas e as possíveis articulações. Segundo o 

pesquisador mexicano,  

o termo interdisciplinaridade vem sendo usado como sinônimo e 
metáfora de toda interconexão e “colaboração” entre diversos campos 
do conhecimento e do saber dentro de projetos que envolvem tanto as 
diferentes disciplinas acadêmicas, como as práticas não científicas que 
incluem as instituições e atores sociais diversos (LEFF, 2011, p. 311).  

 

A interdisciplinaridade na EA orientou-se por um fim prático, 

perdendo de vista as bases teórico-epistemológicas que estabelecem as 

condições para articular saberes orientados por uma racionalidade ambiental 

(LEFF, 2001b). Assim, as ciências não se submetem sem conflitos e resistência a 

um projeto de integração proveniente de uma demanda externa seja por um 

projeto educativo ou necessidade de solucionar um problema prático. A 

possível integração depende da capacidade para assimilar um saber ambiental 

complexo numa perspectiva comum de análise. Ou seja, a cooperação 

interdisciplinar ultrapassa a integração dos saberes disponíveis, levando a um 

processo de reorganização de conhecimentos, métodos e técnicas de diversas 

disciplinas, que transformam conceitos abrindo novas áreas de aplicação (LEFF, 

2001b).  Isso vem apontar que: 

Abre-se aí uma diversidade de métodos interdisciplinares, dentro da 
especificidade teórica das disciplinas e da especificidade ontológica 
dos processos que caracterizam uma problemática ambiental. Este 
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princípio epistemológico e metodológico é necessário para evitar todo 
reducionismo das complexas causas desta problemática, como 
também para orientar processos de pesquisa e ações sociais para a 

construção de uma racionalidade ambiental (LEFF, 2001b, 212). 
 

Para Leff (2011), a interdisciplinaridade sinaliza uma prática 

multidisciplinar, assim como ao diálogo de saberes que funciona em suas práticas, 

e que não conduz à articulação de conhecimentos disciplinares. O conhecimento 

disciplinar pode referir-se às diversas visões, habilidades e conhecimentos 

dentro das práticas da educação, mas que não se esgotam numa relação entre 

disciplinas, campo no qual requer a interdisciplinaridade para enfrentar o 

fracionamento e a superespecialização do conhecimento. Na posição do autor, 

“as formações ideológicas nos quais se desenvolvem os métodos da 

interdisciplinaridade ambiental tendem a “naturalizar” os processos políticos 

de dominação e a ocultar os processos de reapropriação da natureza que 

estabelecem as estratégias dominantes da globalização econômica” (LEFF, 2011, 

p. 317). Assim, Leff se mostra crítico diante deste posicionamento, o qual para 

ele:  

pretende explicar e resolver a problemática ambiental através de uma 
visão funcional da sociedade, inserida como um subsistema dentro do 
ecossistema global do planeta, ocultando os interesses em jogo no 
conflito pela apropriação da natureza na legalidade dos direitos 
individuais e na unidade do saber sobre uma realidade uniforme 
(2011, p. 317).  

 

Na visão do pesquisador mexicano, para abordarmos a questão 

interdisciplinar e orientar suas estratégias de investigação com vistas à 

sustentabilidade: 

deve-se reconhecer os efeitos das políticas econômicas atuais sobre a 
dinâmica dos ecossistemas e sobre as condições de vida das 
comunidades. É necessário avaliar as condições econômicas, políticas, 
institucionais e tecnológicas que determinam a conservação e 
recuperação dos recursos de uma região, os estilos de ocupação do 
território, as formas de apropriação e usufruto dos recursos naturais e 
da partilha de suas riquezas, assim como o grau e as formas de 
participação comunitária na gestão social de seus recursos e de suas 
atividades produtivas (LEFF, 2011, p. 317-18).  
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Leff (2011) entende que o saber ambiental perpassa do desafio da 

interdisciplinaridade para a abertura de um diálogo de saberes. Para ele, a 

interdisciplinaridade apontada pela complexidade não é aquela que busca 

somar e combinar os paradigmas científicos, mas uma interdisciplinaridade 

ambiental que estabelece a transformação dos paradigmas do conhecimento 

para internalizar um saber ambiental. Sendo assim, para o pesquisador:  

Para lá da interdisciplinaridade entendida como a transformação de 
seus núcleos fortes de racionalidade pela internalização do saber 
ambiental (de suas externalidades) – para lá da articulação de 
processos ontológicos –, a complexidade ambiental se abre para um 
diálogo de saberes que acarreta uma abertura à inter-relação, ao 
confronto e ao intercâmbio de interesses, em uma relação diametral 
que vai da solidariedade e complementariedade entre disciplinas, ao 
antagonismo de saberes; onde se inter-relacionam processos 
significativos, mais que posições científicas, interesses disciplinares e 
verdades objetivas (LEFF, 2011, p. 318).   

 

Igualmente, vem indicar que os conflitos ambientais não serão 

solucionados pelo poder econômico ou da ecologia, senão através de valores 

culturais e de modos de desenvolvimento diferenciados, nos quais a exploração, 

a conservação ou o uso sustentável dos recursos dependem de significados 

sociais atribuídos à natureza (LEFF, 2011). Para Leff (2011), o conflito ambiental 

aparece marcado por interesses de apropriação da natureza como fonte de 

riqueza. Nestes processos, os conhecimentos e os saberes possuem um papel 

central ao potencializar a apropriação econômica da natureza; como também 

exercem sentidos que mobilizam ações com valores não mercantis, visando fins 

não materiais nem utilitários nos quais a interdisciplinaridade é convocada a 

refletir tais processos.   

A ruptura epistêmica em diferentes paradigmas do conhecimento que 

gera a emergência do saber ambiental e sua “internalização” provém do encontro 

entre a racionalidade científica e o campo do saber ambiental, do qual a 

interdisciplinaridade é chamada a repensar e a questionar seus fundamentos, 

próprios da cientificidade instaurada pela modernidade.   

A interdisciplinaridade é uma chamada para a complexidade, a 
restabelecer as interdependências e inter-relações entre processos de 
diferentes ordens de materialidade e racionalidade, a internalizar as 
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externalidades (condicionamentos, determinações) dos processos 
excluídos dos núcleos de racionalidade que organizam os objetos de 
conhecimento das ciências (de certos processos ônticos e objetivos). 
Nesse sentido, a interdisciplinaridade é uma busca de “retotalização” 
do conhecimento, de “completude” não alcançada por um projeto de 
cientificidade que, na busca de unidade do conhecimento, da 
objetividade e do controle da natureza, terminou fraturando o corpo 
do saber e submetendo a natureza a seus desígnios dominantes; 
exterminando a complexidade e subjugando os saberes “não 
científicos”, saberes não ajustáveis às normas paradigmáticas da 
ciência moderna (LEFF, 2011, p. 319). 

 

Segundo o autor, o ambiente é um objeto complexo, onde se 

configuram entes híbridos implicando múltiplos processos materiais, diversas 

ordens ontológicas, formas de organização e racionalidades de forma “não 

linear”. Para ele, o ambiente é um pensamento complexo que interagem com o 

ambiente como “real complexo”. “A complexidade ambiental emergente 

implica o encontro do real em vias de complexão com uma “complexidade 

reflexiva” (LEFF, 2011, p. 322). Consequentemente, a interdisciplinaridade 

ambiental implica reconstruir objetos de conhecimento pela “internalização” 

dos campos desconhecidos, dos saberes subjugados e postos à margem, mas 

que intervém na determinação dos processos que estuda uma ciência (LEFF, 

2011). Tal perspectiva vem sustentar que: 

A complexidade ambiental reclama a participação de especialistas que 
trazem pontos de vista diferentes e complementares sobre um 
problema e uma realidade – a visão e a sensibilidade do ecólogo, do 
edafólogo, do geógrafo, do agrônomo, do geomorfólogo em relação ao 
“ambiente físico”; do economista, do sociólogo, do antropólogo e do 
historiador em relação ao “ambiente social”. No entanto, a 
interdisciplinaridade não só implica a integração dessas disciplinas 
genéricas; dentro de cada campo temático se desenvolvem “escolas de 
pensamento”, com diferentes princípios teóricos, metodológicos e 
ideológicos, com posições diferenciadas que criam obstáculos ou 
favorecem o diálogo interdisciplinar pelas simpatias e antagonismos 
entre os portadores desses interesses disciplinares (...). O saber 
ambiental não nega nem minimiza a importância das abordagens 
interdisciplinares para pensar e diagnosticar problemas ambientais 
complexos. Mas afirma que as causas profundas da crise ambiental – e 
suas manifestações nas diferentes “problemáticas ambientais” – 
remetem a um questionamento da racionalidade que as gera e à 
construção de uma nova racionalidade. A construção de uma 
racionalidade ambiental demanda também a interdisciplinaridade, 
mas não só como um método integrador do existente, senão como 
uma perspectiva transformadora dos paradigmas atuais do 
conhecimento, da abertura à hibridização das ciências, das tecnologias 
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e dos saberes populares. Nesse sentido, a racionalidade ambiental 
estabelece bases materiais e princípios conceituais para a construção 
de uma nova economia fundada no potencial ambiental que produz a 
sinergia dos processos ecológicos, tecnológicos e culturais (LEFF, 
2011, p. 322-324) 

 

No que tange ao saber ambiental, Leff (2001) compreende que o mesmo 

está em processo de construção, dado que ainda não se efetivou como um 

conhecimento que possa integrar-se a pesquisas interdisciplinares ou separar-se 

em conteúdos curriculares para incorporar-se a novos programas de formação 

ambiental. Para ele, o saber ambiental não constitui uma dimensão neutra e 

homogenia para ser assimilada pelos paradigmas atuais de conhecimento. Ao 

contrário, o saber ambiental depende do contexto sociocultural no qual emerge 

e se aplica. Sendo assim, “é um saber que nasce diferenciado, em relação ao 

objeto estudado e o campo temático de cada ciência, questionando e induzindo 

uma transformação desigual de seus conceitos e métodos” (LEFF, 2001, p. 163).  

Torna-se evidente que a transformação do conhecimento que induz o 

saber ambiental é um processo complexo que envolve a “internalização” de 

uma nova dimensão no corpo das diferentes disciplinas. Pois cada ciência 

possui suas condições teóricas para produzir e internalizar um saber ambiental 

num processo desigual e heterogêneo do qual emergem as disciplinas 

ambientais. Além disso, segundo Leff, “a produção do saber ambiental é um 

processo estratégico atravessado por relações de poder” (2001, p. 164). Isto é, as 

transformações do conhecimento postas pela problemática ambiental 

dependem das condições de assimilação do saber ambiental dentro dos 

paradigmas legitimados do conhecimento. Com isso, o pesquisador mexicano 

indica que: 

A interdisciplinaridade proposta pelo saber ambiental implica a 
integração de processos naturais e sociais de diferentes ordens de 
materialidade e esferas de racionalidade. A especificidade destes 
processos depende tanto das condições epistemológicas que 
fundamental sua apreensão cognitiva, como das condições políticas 
que levam a e sua expressão da ordem do real. É, pois uma questão de 
poder que atravessa as ciências e os saberes. Isso implica a formulação 
de novas estratégias conceituais para a construção de nova ordem 
teórica e um novo paradigma produtivo, e novas relações de poder, 
que questionam a racionalidade econômica e instrumental que 
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legitimou a hegemonia homogeneizante da modernidade. A 
interdisciplinaridade, aplicada ao campo ambiental, levou a 
formulações gerais que orientem uma visão holística e integradora do 
processo de desenvolvimento, mas deixa de forma a especificidade 
dos processos materiais e simbólicos que o constituem (2001, p. 165).        

 

Para Leff (2001), o desafio que o enfoque interdisciplinar possibilita e 

propõe depende da capacidade das ciências de articulação, sendo capaz de 

oferecer uma visão integradora da realidade. No seu entendimento, o somatório 

das ciências não constitui um paradigma de ciências ambientais, pois embora 

possa haver complementaridades entre disciplinas, as mesmas não se articulam 

por um ditado metodológico em torno dos problemas socioambientais. Assim, o 

saber ambiental busca problematizar para transformar seus paradigmas 

tradicionais e incorporar uma nova dimensão do complexo. Segundo o autor,  

Este saber ambiental emergente não é unívoco, nem se encontra já 
elaborado para ser absorvido pelas diferentes disciplinas. O saber 
ambiental veio sendo gerado através de processos ideológicos que se 
expressam num campo discursivo homogêneo (a preservação do 
ambiente; a sustentabilidade do desenvolvimento), mas que vai-se 
limitando e concretizando em torno de cada uma das ciências e das 
disciplinas isoladas. A reintegração do mundo não remete, então, a 
um projeto de unificação do conhecimento. A emergência do saber 
ambiental rompe o círculo “perfeito” das ciências, a crença numa 
Idéia Absoluta e a vontade de um conhecimento unitário, abrindo-se 
para a dispersão do saber e para a diferença de sentidos existenciais 
(LEFF, 2001, p. 167).  

 

Desta forma, o saber ambiental não constitui um campo discursivo 

homogêneo para ser aceito pelas diferentes disciplinas. Leff (2001) compreende 

que o saber ambiental emerge de uma razão crítica, configurando-os em 

contextos ecológicos, sociais e culturais visando problematizar os paradigmas 

legitimados e institucionalizados. Pois é um saber que vai se constituindo em 

relação ao objeto e o campo temático de cada ciência. Neste processo define-se o 

ambiental de cada ciência, transformando-se em conceitos e métodos, abrindo 

espaços para o debate interdisciplinar do saber ambiental e gerando novas 

teorias, disciplinas e técnicas. Logo, para Leff (2001) a interdisciplinaridade 

ambiental não se refere à articulação das ciências existentes, à colaboração de 

especialistas de diversas disciplinas e à integração de recortes da realidade, 
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para o estudo dos sistemas socioambientais. Significa um “processo de 

reconstrução social através de uma transformação ambiental do conhecimento” 

(p. 168). Ou seja, “o discurso ambiental questiona os paradigmas estabelecidos 

das ciências para internalizar um saber orientado pela construção de uma nova 

racionalidade social” (LEFF, 2001, p. 168).   

Segundo Leff (2001), a problemática ambiental superou o campo dos 

paradigmas científicos e do conhecimento disciplinar, onde o autor aponta que:  

A atomização do social e o fracionamento do conhecimento não são 
reintegráveis por um método sistêmico, por um método 
interdisciplinar ou pelo livre mercado. Não é uma reunificação e 
homogeneização consertadas num regime de diferenças sem 
substância (...). A racionalidade ambiental confronta, assim, o 
logocentrismo da ciência positivista, a racionalidade formal e 
instrumental da modernidade e o projeto de interdisciplinaridade 
teórica e técnica que busca recompor essa lógica fundacional da 
civilização moderna. A racionalidade ambiental chama à construção 
de um saber fundado em uma constelação de diversidades arraigadas 
na cultura e na identidade (LEFF, 2001, p. 177). 

 

À luz do pensador mexicano, podemos compreender que: 

O saber ambiental propõe a questão da diversidade cultural do 
conhecimento da realidade, mas também o problema da apropriação 
de conhecimentos e saberes dentro de diferentes ordens culturais e 
identidades étnicas. O sabe ambiental não só gera um conhecimento 
científico mais objetivo e abrangentes, mas também produz novas 
significações sociais, novas formas de subjetividade e de 
posicionamento ante o mundo. Trata-se de um saber que não escapa à 
questão do poder e à produção de sentidos civilizatórios (...). O saber 
ambiental problematiza assim o conhecimento para refuncionalizar os 
processos econômicos e tecnológicos, ajustando-os aos objetivos do 
equilíbrio ecológico, à justiça social e à diversidade cultural. Neste 
sentido, o saber ambiental emerge como um processo de revalorização 
das identidades culturais, das práticas tradicionais e dos processos 
produtivos das populações urbanas, camponesas e indígenas (LEFF, 
2001, p. 169).   

 

O pensador mexicano indica que o diálogo de saberes ao qual evoca a 

complexidade ambiental não é um relativismo epistêmico, mas o encontro de 

tradições e formas de conhecimento legitimadas por diferentes matrizes de 

racionalidade. Converge  para saberes alicerçados em identidades próprias que 

não só entram em discussão num processo de tomada de decisões, contudo se 

“hibridizam” na co-determinação de processos materiais (LEFF, 2001). Consiste 
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em entender que o diálogo de saberes não é a historicidade da verdade, porém, 

sugere além do enfrentamento paradigmático nos quais há contundência de 

verdades. Propõe-se o encontro de verdades legitimadas por sua história e 

constituição, onde a “objetividade” nunca tem a última palavra porque é na 

justiça onde se desempenha a transcendência no mundo o sentido da vida 

(LEFF, 2001, p. 181). De tudo que foi analisado, Leff pontua que: 

A interdisciplinaridade ambiental ultrapassa o campo científico, 
acadêmico e interdisciplinar do conhecimento formal certificado e se 
abre a um diálogo de saberes, onde se dá o encontro entre o e 
conhecimento codificado das ciências e os saberes organizados pela 
cultura. A abertura para o diálogo de saberes não só é a historicidade 
das ciências que desloca a verdade nem uma hermenêutica que 
distribui as interpretações e os sentidos do saber; não é uma 
tecnologia que multiplica os campos aplicativos do conhecimento. É a 
passagem de uma interdisciplinaridade marcada pelo propósito de 
retotalização sistêmica do conhecimento, a um saber marcado pela 
diversidade de saberes e pela diferenciação dos sentidos do ser (2001, 
p. 184).      

   

Portanto, é nesta ruptura e nesse desencadeamento do poder imposto 

pelo conhecimento, que a finalidade da interdisciplinaridade se abre para 

reconstrução do saber, na via da reconstituição das identidades e o diálogo com 

outros saberes, na construção de um futuro aberto ao infinito (LEFF, 2011).  

 

4.8 Um ponto de partida ou de chegada? Aproximações dialético-

interdisciplinares para a Pesquisa em EA 

 

Ressaltamos no tópico anterior desta investigação que a visão de campo 

social contribuiu ao estudo da EA junto às ideias de pluralidade, diversidade e 

disputa pelo direito de orientar os rumos de sua práxis (LAYRARGUES E 

LIMA, 2014). Estes aspectos levam a reconhecermos o movimento de 

coexistência entre tendências que disputam a hegemonia no campo ambiental, 

como também podemos perceber as relações que mantém entre si, bem como as 

tendências à reprodução ou à transformação do projeto societário. Deste modo, 

concordamos com Viégas (2010, p. 14) quando afirma: 
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É muito comum que as pessoas enxerguem o campo de pesquisa da 
educação ambiental como monolítico e de vanguarda. Mas, aqueles 
que adentram um pouco mais nas leituras teóricas desse campo 
podem perceber perspectivas mais conservadoras – no sentido de 
manutenção do status quo de uma sociedade 
economicamente/ambientalmente insustentável –; e perspectivas 
mais críticas – que tentam compreender os aspectos histórico-sociais 
dessa crise ambiental, entendendo-a como uma crise civilizatória, sem 
escamotear as grandes contradições inerentes a esta sociedade 
capitalista.  

 

Para Marx, a natureza é prioritária sobre a sociedade, formando uma 

unidade de diferentes níveis em uma totalidade complexa. Em Marx, a 

centralidade do aspecto ontológico, é invariável, na história, fato de que a 

produção e a reprodução da sociedade dependem da natureza (FOSTER, 2005). 

Fica evidente que o método marxista tem no seu horizonte, compreender os 

processos que definem as diferentes formas de uso e apropriação da natureza, 

produção material e organização cultural na história como/enquanto sujeitos 

sociais concretos, cujas condições determinadas criam suas formas de existência 

social. Tais aspectos indicam que: 

Marx era um materialista histórico-dialético e, portanto, não 
acreditava em salvação ou em julgamentos de valor em relação à 
sociedade. O capitalismo não é bom ou mal, mas uma sociedade 
historicamente produzida, com relações determinantes que geram 
efeitos inerentes à sua dinâmica, como toda sociedade. Seus efeitos, 
alguns dos quais aqui comentados, possuem consequências sociais e 
ambientais que são insustentáveis. Superar o capitalismo é uma 
possibilidade histórica e não algo inevitável, e o que vem depois, se 
acontecer, não é a perfeição, mas outra sociedade que superará o que é 
intrínseco ao capitalismo (LOUREIRO, 2014, p. 62). 

  

Assim, o materialismo histórico-dialético traz a compreensão das 

relações sociais com a natureza e das mediações que caracterizam as ações dos 

indivíduos no mundo (ALTVATER, 2006), dado que:  

contribui sobremaneira para o entendimento de que as relações com a 
natureza, enquanto identidade e pertencimento à totalidade complexa 
da vida, e as relações de apropriação da natureza, enquanto utilização 
econômica, são históricas e relativas às relações sociais e modos de 
produção (formações sociais) e não condições atemporais ou 
estritamente pessoais (LOUREIRO, 2013, p. 55).   

 



235 

 

Elemento preponderante para o debate interdisciplinar na produção em 

EA incide no fato de que “as discussões mais veiculadas sobre a 

interdisciplinaridade revelam seu caráter conservador, na medida em que são 

feitas de forma descolada do real. Caracterizam-se mais como uma metafísica e 

têm como centro a vontade do sujeito que conhece/produz/constrói 

conhecimento” (BIANCHETTI E JANTSCH, 1993, p. 29).  

Portanto, cabe neste instante desta investigação, analisarmos de que 

forma a interdisciplinaridade na pesquisa em EA centrada no horizonte do 

materialismo histórico-dialético e partindo de uma visão de “totalidade”, pode 

indicar pistas e perspectivas contribuindo de forma efetiva aos desafios e 

enfrentamentos da sociedade capitalista. Já foi frisado nesta pesquisa que o 

conceito de interdisciplinaridade se fundamentou como reação dos setores 

anticapitalistas (FOLLARI, 2004) dentro das Universidades, por isso: 

Tal complexo de relações estruturais do capitalismo estabelece uma 
impressionante teia de interdependência econômica e política global, 
com efeitos diretos sobre a livre manifestação e respeito à diversidade 
cultural e outras formas de produzir e garantir a reprodução material 
da vida (LOUREIRO, 2014, p. 55). 

 

Um primeiro elemento que reiteramos para o debate interdisciplinar 

estabelecido nesta tese está no entendimento da “totalidade”. Sendo um 

conceito no escopo da tradição marxista, refere-se à compreensão da realidade 

como um todo estruturado, como um sistema de relações e fluxos que em seu 

dinamismo, dão sentido de permanência e desordem. Significa compreender 

que o singular alcança sentido em suas relações (totalizações) e que o todo é 

mais que a soma de singularidades, num movimento de mútua constituição, 

pois a totalidade é dinâmica, múltipla e se constitui em movimento da 

realidade, portanto, não é estático e nem imutável.   

Um segundo, na forma de refletir a interdisciplinaridade na pesquisa em 

EA está em pensar a “harmonia” como algo “positivo” e o “conflito” como algo 

“negativo”. Todavia, além de dimensionar um dualismo, significa dizer que há 

um ideal de bondade pré-concebido, onde as relações sociais são perfeitas, às 

quais devemos nos adaptar funcionalmente, ignorando que as sociedades 
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produzem cultura e seus sujeitos fazem a história. Tal forma de refletir a 

interdisciplinaridade leva ao ocultamento e negação dos conflitos presentes nas 

relações sociais, portanto:  

Conflito social refere-se a uma condição inerente à cultura, à 
possibilidade humana de interpretar o mundo e criar posicionamentos 
distintos, e às exigências materiais de cada sujeito, formando 
necessidades diferenciadas. As nossas relações no ambiente são 
permeadas por valores morais, modos de produção e uso do 
patrimônio natural, gerando projetos distintos, que podem implicar 
objetivos, ideias e buscas pelo que se julga melhor por caminhos 
opostos e diferenciados que, numa base territorial, podem ser 
incompatíveis, caracterizando o conflito (LOUREIRO, p. 2006e, 151).   

 

E um terceiro, que aponta para a produção em EA, levando em 

consideração uma “pedagogia do consenso” que invalida o antagonismo e o 

conflito, desconsiderando as relações sociais concretas e o caráter processual, 

coletivo, conflitivo, participativo e dialógico da educação. Compreendemos que 

estes fatores ressaltados, inviabilizam qualquer proposição e tensionamento 

interdisciplinar na EA (emancipatória ou não), visto que não favorece o diálogo, 

a práxis e a integração entre ciências distintas, provocando um generalismo 

alienante e estéril politicamente.   

Carvalho (2004) alude que a crise ambiental alimenta os 

questionamentos epistêmicos e desacomodam os modos já aprendidos de 

pensar instituídos pela racionalidade moderna expondo a insuficiência do saber 

disciplinar. Ao mesmo tempo em que reivindica novas aproximações para que 

se compreenda a complexidade das relações que estão na base dos problemas 

ecológicos. Em sua concepção, as armadilhas da cientificidade tecnicista 

seguem influenciando a esfera educativa. No campo ambiental, essa visão busca 

reafirmar-se pelo otimismo tecnológico que busca nas tecnologias ambientais, 

novos mercados verdes visando se tornarem soluções para a crise ambiental. 

Do ponto de vista dialético, temos que: 

colocar em evidência a necessidade que o sistema capitalista tem de 
fragmentar para controlar, para maximizar lucro e, paralelamente, 
garantir sua supremacia ideológica. Isso é relevante porque é num 
sistema como este que vivemos. É nele que o conhecimento é 
produzido (BRINHOSA, 1998, p. 168). 
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Para a pesquisadora, corremos o risco de nos orientarmos para a 

difusão de conhecimentos científicos e tecnologias ambientais tomados de 

forma ingênua, sem uma problematizarmos seus contextos históricos de 

produção e seus interesses econômicos que são reafirmados como 

conhecimentos capazes de enfrentar a crise ambiental (CARVALHO, 2004).  

Segundo Carvalho, não se trata para a EA, de negar o valor do 

conhecimento científico da natureza e de suas aplicações tecnológicas, mas de 

torná-las objeto de compreensão crítica. Os conhecimentos científicos seriam, 

nesse caso, uma das fontes de trabalho e pesquisa da EA. Tal posição evidencia 

que a EA crítica seria capaz de transitar entre os múltiplos saberes (científicos, 

populares e tradicionais), ampliando a sua visão do ambiental e captando os 

vários sentidos que os grupos sociais atribuem a ele. Pois assumir uma postura 

interdisciplinar como abertura a novos saberes é situar-se intencionalmente na 

contracorrente da razão objetificadora e das instituições, como a escola e os 

saberes escolares, enquanto espaços de sua manutenção e legitimação.  

Isso vem indicar que, “os problemas ambientais ultrapassam a 

especialização do saber” (CARVALHO, 2004). Para intervir nos riscos 

ambientais de forma que eles sejam evitados, é necessário entender os 

complexos processos biológicos, geográficos, históricos, sociais, políticos 

geradores destes problemas.  

Do ponto de vista dialético, contrariamos a posição de Carvalho, pois 

não basta evitar os problemas ambientais, uma vez que, estão instaurados num 

marco societário, havendo a necessidade de compreender que o antagonismo 

na interdisciplinaridade se insere no escopo dos pares dialéticos conflito e 

dissenso, contradição e linearidade com características próprias. O antagonismo 

é o conflito que, sendo estrutural de uma determinada sociedade historicamente 

situada, tem o seu fim apenas na superação da própria sociedade (capitalista) e 

de sua expropriação material (LOUREIRO, 2006e).  

De fato, “podemos dizer que a mudança de modelo societário levará ao 

fim de certos antagonismos e à superação de determinados conflitos e 
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problemas classificados como ambientais, não significa dizer que deixarão de 

existir novos problemas, questões e conflitos” (LOUREIRO, 2006e, 152) tendo 

em conta os variados processos mencionados por Carvalho (2004).  

Ou seja, para Carvalho (2004), as equipes que analisam as questões 

ambientais e neles atuam, é em boa parte, composta de profissionais de várias 

áreas que trabalham em conjunto e buscam formas interdisciplinares de 

cooperarem entre si na compreensão desta realidade. Seria possível esta cooperação, 

já que a sociedade é marcada por condições sociais antagônicas e conflituosas? 

Do ponto de vista subjetivo sim, mas ontológico não, uma vez que:  

A sociedade é, por definição, contraditória e conflituosa na história, o 
que não significa que sejamos incapazes de consolidar o diálogo, o 
acordo para a resolução de problemas, o consenso em torno de 
questões postas, a convivência respeitosa e culturalmente diversa – 
pelo contrário, visto que fazer isso é fazer política, realizar a 
racionalidade emancipatória e a comunicabilidade em busca de algo 
que julgamos pertinente à vida coletiva e ao respeito pelo outro 
(LOUREIRO, 2006e, p. 151).  

 

Divergindo da visão de Carvalho (2004), ressaltamos o papel dos 

axiomas e ideologias que se somam as equipes que compõem o trabalho 

coletivo para as ações no campo, como também reiteramos outra hipótese deste 

estudo: não há neutralidade na pesquisa científica, muito menos na EA! 

Na visão de Guimarães (2004), o meio ambiente em sua complexidade 

apresenta-se como um dos tratamentos adequados ao processo pedagógico. 

Para ele, a interdisciplinaridade, como construção do conhecimento busca a 

superação da disciplinaridade (sem desconsiderá-la) se aproximando da 

realidade complexa. Segundo Guimarães (2004), o processo de construção do 

conhecimento interdisciplinar na área ambiental possibilita aos educadores 

atuarem como mediadores nas relações sociais, políticas, econômicas e 

culturais. Desta forma, o fato da EA estar voltada para a interdisciplinaridade 

decorre do entendimento de que o meio ambiente é um todo complexo com partes 

interdependentes numa concepção sistêmica.  

Questão central sobre qual a EA deve estar debruçada segundo 

Guimarães (2004), é buscar no entendimento das estruturas e visões de mundo 
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desta sociedade e sua relação com a natureza, sua dinâmica intermediada pelas 

relações desiguais de poder e interesses particulares, da parte sobre o todo, 

sobre o bem coletivo. Para o autor, temos que agir sobre as relações que originaram 

os problemas ambientais e não apenas informamos as suas conseqüências, sendo 

fundamental pela reflexão crítica, atuar nos diversos campos de disputa da 

realidade.  

Guimarães (2004) não menciona diretamente o modo de produção 

capitalista como gerador dos problemas ambientais, mas aponta as relações que 

originam os mesmos. Desta forma, o pesquisador admite o diálogo crítico entre 

a EA e as teoria da complexidade, pois considera que a mobilização de um 

pensamento complexo poderá ampliar as condições reflexivas e propositivas 

aos educadores ambientais em suas ações. Evidencia-se a teoria da 

complexidade em relação às contribuições que possa trazer para a EA em sua 

questão interdisciplinar. Torna-se evidente que construção complexa levantada 

por Guimarães não pode ser descolada de um movimento histórico na busca de 

um horizonte menos linear e mais crítico, observando as múltiplas 

determinações que constituem a realidade. Com isso, queremos assinalar que: 

Tendo a compreensão de que a educação é em si a totalidade do 
contexto no qual ela está inserida, a prática pedagógica deve buscar a 
superação da compartimentalização do ensino por meio do trabalho 
em nível de suas especifidades, mas com a clareza de que a 
compreensão da totalidade é que produz a dimensão do trabalho das 
partes. Isso faz com que cada conteúdo a ser trabalhado expresse a 
forma pela qual se estruturou historicamente este ou aquele conteúdo 
ou conceito, além da compreensão objetivada do seu dinamismo, para 
não se transformar em a-histórico, ou seja, desvinculado de todo o 
processo de produção universal (BRINHOSA, 1998, p. 167). 

 

Guimarães (2004) entende que a interdisciplinaridade é um processo 

que encontra “eco” nos problemas sociais, políticos e econômicos, onde também 

o educador ambiental deve estar atento a estas relações sistêmicas tendo ações 

críticas sobre estes espaços da realidade.  

Contrariando os elementos definidos anteriormente, Tozoni-Reis (2004), 

ancorada na perspectiva marxista, assinala que os debates interdisciplinares 

possibilitam a construção de paradigmas comuns para a EA no ensino superior, 
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visto que para refletir a formação dos educadores ambientais, significa pensá-la 

como referência a ideia de totalidade (no campo científico, pedagógico, político 

e social). A interdisciplinaridade assim como a articulação entre as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, é um princípio para estruturar e sistematizar a 

formação dos educadores nas Universidades.  

Para a pesquisadora (2004), a interdisciplinaridade não indica apenas a 

articulação formal entre disciplinas, mas exige uma definição paradigmática, 

uma vez que, a ciências humanas se organizam a partir de um paradigma 

histórico, expresso também como racionalidade histórica. Em sua visão, a 

Universidade para o enfrentamento dos desafios sociais e políticos, precisa 

enfrentar desafios paradigmáticos de transformação estrutural profunda que 

passa pela construção radical da totalidade entre esses paradigmas.  

Tozoni-Reis (2004), aponta que a formação dos educadores ambientais 

será pontuada pela ideia de que o ambiente é parte do capitalismo, como um 

fenômeno social. Estudar a natureza é, cada vez mais, tomar decisões histórico-

científicas sobre a relação homem-natureza. Logo, o paradigma da totalidade 

histórica possibilita a interdisciplinaridade e, nesse sentido, as ciências 

ambientais apresentam-se como espaço acadêmico e científico privilegiado das 

transformações. Privilegiado porque os estudos ambientais são paradigmáticos 

quando pensamos em transformações nas formas de conceber e produzir a 

ciência e a sociedade. Posto isto,   

O interdisciplinar está se estabelecendo, hoje, não porque os homens 
decidiram, mas sim pela pressão, pelas necessidades colocadas pela 
materialidade do momento histórico. A materialidade histórica exige 
a presença da ciência e da tecnologia com qualquer espaço de atuação 
e de possível colaboração da universidade, seja no sentido 
instrumental ou no sentido da criação. Neste aspecto, jamais podemos 
defendera tecnologia sucata, os modelos superados, o conhecimento já 
esgotado cm seu poder de criação etc; enfim, negamos radicalmente o 
arcaico (BIANCHETTI E JANSTCH, 1993, p. 29).  
 

Tendo uma proximidade teórica com Tozoni-Reis em torno dos 

problemas da interdisciplinaridade na pesquisa em EA, Sato e Passos (2003), 

reconhecem que “é a interdisciplinaridade, neste estágio atual da sociedade e 

da ciência, que é reivindicada para satisfazer a reforma do pensamento, 
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trazendo uma dimensão epistemológica e ideológica mais adequada às pesquisas 

realizadas nas diversas áreas do conhecimento” (2003, p. 13). Para eles, ela precisa 

confrontar-se com um panorama crítico, pois vivemos a consolidação da 

tecnociência, fusão da ciência básica ou aplicada com o poder econômico. O que 

significa também que o poder econômico-industrial se converte em parceiro de 

empreitadas cada vez mais estreitamente ligadas ao poder. As implicações de 

interesses financeiros políticos, imediatos, relativiza, na sua fome de 

acumulação, fatores éticos. O Mercado se autodefine como princípio, meio e 

fim, e, não raro, para ele, somos detalhes. Igualmente, “as relações entre grupos 

ou indivíduos trazem o mecanismo das relações de poder” (SATO E PASSOS, 

2003, p. 17). Neste sentido, esta situação vem mostrar que: 

O atual estágio de fragmentação do conhecimento humano está 
absolutamente congruente com o modo de produção cm voga, 
associado ao estágio do desenvolvimento e da tecnologia. Por outro 
lado, o próprio desenvolvimento científico-tecnológico nos possibilita 
mais a vivência da interdisciplinaridade. Neste sentido, a alta ciência-
tecnologia não é só demanda do "processo produtivo", mas do 
processo de produção do conhecimento. A análise moralista da 
ciência-tecnologia, assim, é falsa. Embora presos a uma estrutura 
sócio-económico-político-capitalista, podemos resgatar a ciência-
tecnologia na sua positividade. Isto não implica que se perca o 
horizonte da luta para que a produção coletiva seja coletivamente 
apropriada (BIANCHETTI E JANTSCH, 1993.p. 29). 

 

Para Michèle Sato e Luiz Augusto Passos há necessidade em reconhecer 

a dimensão social e política da EA, pois embora não sejam autores marxistas, 

assinalam que a interdisciplinaridade na EA, perpassa a lógica do mercado, 

onde deverá se colocar contra esse panorama tecno-científico dominado por 

lógicas mercantis que relativiza valores éticos.    

Em relação à perspectiva levantada por Enrique Leff (2011), também 

próxima a vertente materialista-histórica, a interdisciplinaridade na EA é 

orientada por um fim prático, o que faz perder de vista suas bases teórico-

epistemológicas que estabelecem condições para articular saberes orientados 

por uma racionalidade ambiental. Para o mexicano, as formações ideológicas 

nos quais se desenvolvem os métodos da interdisciplinaridade ambiental 

tendem a “naturalizar” os processos políticos de dominação e a ocultar os 
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processos de reapropriação da natureza que estabelecem as estratégias 

dominantes da globalização econômica. Ou seja,   

qualquer análise do trabalho interdisciplinar será incompleta se não 
partir de sua inserção em uma sociedade capitalista monopolista, 
diga-se de passagem, em adiantado estado de degeneração. Essa 
afirmação amplamente divulgada nos trabalhos da área educacional 
não raramente é olvidada quando se discute a questão da 
interdisciplinaridade (BRINHOSA, 1998, p. 169).  
 

Ou seja, o desafio que este enfoque traz possibilita e propõe depende da 

capacidade das ciências para articular-se, sendo capaz de oferecer uma visão integradora 

da realidade tendo em conta estes elementos. Logo, dentro desta argumentação, Leff 

assinala que a posição mais “tradicional” do enfoque visa explicar e resolver a 

problemática ambiental através de uma visão funcional da sociedade, inserida 

como um subsistema dentro do ecossistema global do planeta, ocultando os 

interesses em jogo no conflito pela apropriação da natureza na legalidade dos 

direitos individuais. No que tange a abordagem interdisciplinar, o autor 

entende que a mesma deve estar orientada com vistas a orientar suas estratégias de 

investigação com vistas à sustentabilidade reconhecendo os efeitos das políticas 

econômicas atuais sobre a dinâmica dos ecossistemas e sobre as condições de vida das 

comunidades. 

Dentro dos elementos analisados, permanece evidente no escopo destes 

autores do campo, uma perspectiva ampla e não “direta” do método dialético 

marxista em suas concepções no que se refere à abordagem interdisciplinar em 

seus questionamentos e proposições ao projeto societário atual. Entendemos 

que em suas posições, não fica radicalmente expresso o método dialético 

marxista, exceto nas reflexões de Tozoni-Reis (2004) e Leff (2011; 2001) como 

autores vinculados diretamente a este referencial. Guimarães (2004), Carvalho 

(2004), e Sato e Passos (2003) trazem em seus fundamentos teóricos inúmeros 

questionamentos sobre o papel da EA frente às questões ambientais por 

intermédio do debate interdisciplinar.  

Torna-se notório porque Tozoni-Reis e Enrique Leff pelas suas matrizes 

epistêmicas oriundas da dialética marxista enfoquem de forma mais direta a 

interdisciplinaridade em seus problemas e enfrentamentos com a sociedade 
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capitalista. A primeira no que tange ao abordar a constituição histórica da 

interdisciplinaridade como um movimento de reação anticapitalista; constatar o 

problema interdisciplinar de natureza ético-político; e para a relevância dada ao 

conceito de totalidade; o segundo, sobre uma nova forma de racionalidade 

ambiental diante as relações capitalistas com o saber instituído.  

Estabelecendo um diálogo crítico e questionador com o modelo de 

projeto societário instituído, a interdisciplinaridade na produção em EA deve 

tentar atender as necessidades dessa sociedade produzindo um conhecimento 

para aqueles que pertencem historicamente às formas alienadas de produção e 

reprodução do capital. Isso supõe que a ciência é uma prática social que não 

detém o monopólio da racionalidade, ela é uma forma de conhecimento e 

interação com a natureza entre outras. “Para a ciência deixar de ser 

subserviente aos valores do capital, ela deve fazer um auto-exame, aceitar as 

críticas dirigidas a ela, refletir e passar a atender os interesses e necessidades da 

população e não mais do capital” (SOUSA, 2011, p. 280). 

Afinal, acreditamos que o horizonte político mais explícito para a 

interdisciplinaridade na pesquisa em EA, está em concebê-la como 

constitutivamente inerente a lógica interna do capitalismo perante de sua 

matriz colonial eurocêntrica e alienadora do ser humano sob a face da exclusão 

e de (in) sustentabilidade destas relações sociais, cujo debate encontra emprego 

e potencial crítico adequado. Quer dizer, em tensiomento dialético com este 

primeiro argumento, a questão da interdisciplinaridade na pesquisa em EA, 

torna-se subordinada a uma reflexão ampla, cuja necessidade deste debate no 

campo reporta a um referencial complexo e alicerçado na dialética marxista em 

coexistência com a teoria da complexidade sob perspectiva de totalidade.  

De tudo que foi aludido, concebemos criticamente que a 

interdisciplinaridade não deve ser apregoada de maneira homogênea, já que 

seria um horizonte perdido para a dimensão política da EA. Em nossa pesquisa, 

sustentamos que cada projeto de pesquisa no campo da EA deve promover a 

sua interdisciplinaridade, sem incorrer na ditadura epistemológica de uma 
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área/disciplina sobre as outras, ou ainda, estruturar “pretensos” projetos onde 

não existam diferenças epistêmicas e políticas. Isto não significa que uma 

determinada área não possa se destacar num projeto (JANSTCH E 

BIANCHETTI, 1993). Diante disso, o debate sobre a interdisciplinaridade na 

produção em EA realizado em nossa tese, buscou afirmar que:      

há ação política, práxis, que nos permite agir conscientemente na 
construção de uma sociedade que julgamos ser mais justa e 
sustentável, permitindo afirmar a utopia da emancipação como 
possibilidade a ser concretizada por meio do enfrentamento e 
explicitação dos conflitos sociais instaurados na dinâmica societária 
capitalista (LOUREIRO, 2007b, p. 39). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Chegando ao final desta pesquisa, cabe neste momento de retomada 

teórico-metodológica tecer algumas considerações relativas ao processo de 

construção teórica desse estudo o qual teve como objetivo contribuirmos para 

aprofundar epistemologicamente a interdisciplinaridade na pesquisa em EA 

através da abordagem materialista-histórica. Sendo assim, este trabalho 

possibilitou reiterar a vasta contribuição e pertinência do método dialético 

marxista, não só enquanto método de apreensão e compreensão da realidade 

ambiental, mas, sobretudo, como uma ontometodologia (no sentido de Tonet) 

capaz de reorientar as pesquisas interdisciplinares na EA de forma mais crítica, 

sobretudo diante da lógica do projeto societário capitalista.  

À luz dos estudos realizados para a conclusão deste estudo, salientamos 

que tanto no debate acadêmico, quanto nos documentos elencados das 

Conferências e documentos ambientais citados neste trabalho colaboraram de 

forma pouco expressiva para maiores aprofundamentos sobre a concepção 

interdisciplinar, sendo inexistente uma discussão mais detalhada sobre seus 

fundamentos. Ou seja, é preciso reconhecer que também não foi possível 

formalizar um conceito capaz de reunir pesquisadores e educadores ambientais 

em torno de debate crítico sobre o tema e seus fundamentos. Reconhecemos que 

a ciência atual não pode mais ser vista em função do processo da 

disciplinarização nos cânones da filosofia clássica. A partir deste horizonte, a 

ciência não pretende perder seu horizonte disciplinar, mas vislumbra a 

possibilidade de um diálogo que aproxime os saberes específicos, oriundos dos 

diversos campos do conhecimento, em um discurso compreensível aos seus 

vários interlocutores: eis que surge o pensamento interdisciplinar.  

No debate ambiental entre pesquisadores é comum a compreensão de 

que a interdisciplinaridade é de suma relevância para o fortalecimento das 

práticas de educação ambiental nos âmbitos formal e não-formal. Assim, 

tornou-se evidente que os documentos e Conferências ambientais (Estocolmo, 
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Belgrado, Tbilisi,) que relacionam a interdisciplinaridade como prática 

educativa ou de pesquisa da EA alicerçando a mesma na dimensão crítica, social 

e política do processo educativo. No que diz respeito aos documentos nacionais 

vistos, entendemos que em nenhum deles, a temática interdisciplinar está 

situada num debate mais acurado sobre seus fundamentos, pois sinalizam para 

a fórmula clássica desta abordagem como “projeto em parceria” (FAZENDA, 

1979; 1991) ou projetos comuns para dimensão ambiental. Com isso, é retomada 

uma das hipóteses desta tese.  

O ProFEA aponta sem desenvolver de modo mais aprofundado a 

temática trans e interdisciplinar como uma das referências metodológicas 

importantes pautados por uma prática educacional crítica e emancipatória, mas 

não indica de que forma. As recentes Diretrizes Curriculares Nacionais (2012) 

reafirmam que a EA respeitando a autonomia da dinâmica escolar e acadêmica, 

deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, 

contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não 

devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou componente 

curricular específico. Por fim, traz o atributo “ambiental” na tradição da 

Educação Ambiental brasileira e latino-americana não sendo empregado para 

especificar um tipo de educação, mas se constituindo elemento que demarca um 

campo político de valores e práticas. Tal fator mobiliza atores sociais 

comprometidos com a prática político-pedagógica transformadora e emancipatória 

capaz de promover a cidadania ambiental.  

Adentrando de maneira específica nas referências ontometodológicas, 

(compreendemos que a leitura da realidade e método de abordagem não sejam 

dissociados) que orientaram esta pesquisa, constatamos que o contexto de crise 

ambiental e civilizatória, possam ser compreendidos a partir a relevância no 

debate ambiental sobre a unidade dialética entre sociedade-natureza à luz do 

enfoque materialista histórico-dialético centrado na ontologia do ser social. Tal 

panorama apontou para o projeto de sociedade imposto pelo poder do capital e 

evidenciado por um modelo colonizador europeu fundado na proposta de 
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mercantilização da natureza e, por sua vez, do ser humano em sua faceta da 

exclusão.  

No que tange a abordagem da questão ambiental, é notável a relação 

homem-natureza no processo de produção material a partir da teoria marxista, 

pois é manifesto para a mesma, que as relações e as origens do agravamento da 

crise ambiental atual estão alicerçadas nas contradições sociais e econômicas do 

modo de produção capitalista o qual destacamos o valor da natureza e do 

trabalho como centrais para o entendimento destas relações.  

Para a compreensão sustentada nesta tese, salientamos que há 

determinantes econômicos, sociais e políticos que organizam a interação 

sociedade-natureza. Ou seja, as relações sociais de produção com embates na 

concepção de uma ciência que não é neutra e que possui interesse de classe (nas 

palavras de Florestan Fernandes). As contradições sociais e a devastação dos 

recursos naturais provocam nos movimentos sociais e ecológicos, mobilizações 

como respostas à crise ambiental vigente na sociedade moderna, dado que o 

desenvolvimento do capitalismo assenta-se na extração ilimitada e conjunta dos 

recursos naturais e da exploração da força de trabalho do homem. Na análise 

marxista, a preocupação está situada na exploração da força de trabalho que 

impacta a degradação da natureza, uma vez que, a origem ou agravamento dos 

problemas ambientais está nas contradições sociais e econômicas do modo de 

produção do capital, considerando o conjunto de relações sociais e políticas 

como os responsáveis pela situação desta sociedade.  

Compreendemos no limiar da tese que estas relações foram necessárias 

para contextualizarmos as transformações e os desafios do cenário 

contemporâneo suscitam à Educação Ambiental Crítica, bem como para as 

transformações que este cenário nos determina pelo modo de produção 

capitalista. Da mesma forma, reiteramos a importância que os pressupostos da 

Educação Ambiental Crítica à luz da ontologia marxista, o qual tem em seu 

telos, a finalidade de emancipar o homem superando a dissociação sociedade-

natureza inerente às relações de expropriação e dominação no marco da 
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sociedade capitalista. Não perde pertinência, o pensamento dialético marxista 

ancorado na pedagogia de Paulo Freire, enfatiza a educação como processo 

permanente e coletivo pelo qual refletimos e agimos, transformando a realidade 

e estando alicerçada no conflito e no princípio da incerteza como maneira de 

estabelecer movimentos emancipatórios para EA. Trata-se de uma contribuição 

teórico-metodológica viva do conceito de práxis na EA que defendemos. 

No desenvolvimento deste trabalho, assinalamos que a questão 

ambiental é complexa, inter e transdisciplinar. Sendo assim, nada pode ser 

definido em si, mas em relação em contextos. Desta forma, a dialética 

materialista na EA é o exercício totalizador que permite apreendermos a síntese 

das múltiplas determinações que comportam a unidade, uma vez que, a forma 

de pensarmos dialogicamente considera que qualquer parte pode estar em 

contradição ou ser complementar. Isso permite entendermos a unidade na 

diversidade, a superação do contraditório pela síntese que estabelece outras 

contradições num movimento contínuo de transformação, inerente a dimensão 

interdisciplinar para EA em seu movimento mais agudo para refletir a relação 

sociedade-natureza.   

Retomando a questão central deste estudo, a interdisciplinaridade na 

pesquisa em EA e suas implicações ontometodológicas na perspectiva do 

materialismo histórico-dialético, constatamos que, dentro do atual projeto 

societário, tornou-se inegável reconhecer o contexto social marcado por uma 

lógica de exclusão como parte integrante do debate ambiental.  

Entendemos que o conceito histórico de exclusão para a EA ambiental é 

fundamental para a compreensão deste projeto societário, visto que a destruição 

ambiental segundo o marco da modernidade pode ser visto por dois aspectos 

elucidados por Dussel (2000) os quais constituiu a natureza como um “objeto 

explorável” com vistas ao lucro capitalista em termos econômicos; e a 

destruição da própria humanidade através do capitalismo. De forma objetiva, o 

desenvolvimento do capitalismo expôs desde o seu princípio, que o processo de 

acumulação impôs a necessidade de expandir fronteiras a todas as regiões do 
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mundo para a exploração de seus recursos, assim como a força de trabalho. Tal 

processo começou a configurar-se na fase de desenvolvimento mercantil. Tais 

elementos forma refletidos por Foster (2005) e que através da “falha 

metabólica” a exploração da natureza no processo de acumulação do capital 

torna-se uma condição indispensável. Assim, a teoria da “falha metabólica” 

permitiu evidenciar como a agricultura e a indústria de larga escala se 

conjugam para explorar tanto o trabalhador quanto a natureza.  

No tocante as implicações da pedagogia crítica para a EA, apontamos 

que a prática educativa no Brasil se constituiu em diálogo com concepções 

pedagógicas críticas e pensadores inseridos numa perspectiva marxista ou em 

diálogo com esta, constituindo como relevante parâmetro para diferenciações 

epistemológicas no campo educacional de maneira geral, e em particular na 

pesquisa em EA. Assim, a pedagogia crítica traz sua contribuição à discussão 

ambiental, tendo como fundamento a crítica da sociedade capitalista e da 

educação como reprodutora das relações sociais injustas e assimétricas.  

Tais elementos citados se tornam alicerce para uma discussão mais 

desenvolvido sobre a interdisciplinaridade na pesquisa em EA. Sem demora, 

permanece clara, a relação da interdisciplinaridade na EA tendo como base a 

dialética marxista com a contribuição das pedagogias críticas de forma mais 

específica e já explicitada anteriormente. Ou seja, a problematização da 

interdisciplinaridade nos termos definidos por Bianchetti e Jantsch (2014) 

dentro do campo da EA juntamente com as categorias ontometodológicas do 

materialismo histórico-dialético compreende sua pertinência e alcance teórico-

metodológico. Ou melhor, para o questionamento das relações sociais 

estabelecidas sob o marco capitalista, é premente que as pesquisas no campo 

ultrapassem a simples fórmula dos conceitos de interdisciplinaridade 

pontuados pelos documentos ambientais “oficiais” para adentrarem numa 

discussão mais aprofundada sobre seus fundamentos em sua dinâmica política 

e interna no campo! Tal aspecto se verifica quando na EA a 
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interdisciplinaridade é debatida academicamente de forma ideal ou formal, sem 

entrar na aridez e materialidade política do conceito.  

Levamos em conta que a interdisciplinaridade na produção do 

conhecimento é fundada no caráter dialético da realidade social que é una e 

diversa e na natureza intersubjetiva de sua apreensão como indicou Frigotto 

(2004). E ao relacionarmos interdisciplinaridade e práxis pedagógica 

emancipatória estamos nos referindo de forma mais direta aos processos 

complexos e à historicidade do real! Isso nos remete a um cenário marcado por 

diferenças epistêmicas, onde a complexidade no campo de investigação ganha 

visibilidade e estranhamento, sem que haver uma preocupação de revelar as 

diferenças e contradições marcantes de ordem conceitual, histórica, 

metodológica e epistêmica.  

Em relação ao problema do conhecimento no que tange a compreensão 

holística para a questão ambiental, entendemos que esse enfoque possui sua 

importância. Esta perspectiva é vinculada a uma maneira de pensar a 

totalidade, onde suas formulações tiveram influência de Fritjof Capra nos anos 

80 e 90 (2003), no que tange a sua proposta de “Alfabetização Ecológica” e pelo 

Movimento Holístico Internacional. Para essa corrente a natureza é sacralizada, 

retirando desta a dimensão humana em seu processo de transformação. Ora, 

sabemos que somente harmonizando a natureza de forma espiritual e 

indicando a educação como processo puramente individual e comportamental 

sem mediações sócio-políticas, não teremos um questionamento mais radical 

das relações estabelecidas. Entendemos que a EA é um processo permanente e 

coletivo de questionamento das relações sociais, onde a práxis transforma a 

realidade estabelecendo movimentos emancipatórios.  

De outra forma, a interdisciplinaridade encontra na teoria da 

complexidade e no enfoque marxista um esforço de articulação para repensá-la. 

Reconhecemos de forma oportuna o diálogo franco e crítico entre a EA e as 

teoria da complexidade em seu viés moriniano, pois consideramos que a 

mobilização de um pensamento complexo poderá ampliar as condições 
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reflexivas e propositivas em vista de ações transformadoras. É visível a opção 

deste pesquisador pelo materialismo histórico-dialético, reconhecendo também 

a atualidade da teoria da complexidade de Morin em relação às contribuições 

que possa trazer para a pesquisa em EA, mais propriamente em sua questão 

interdisciplinar.  

Compreendemos que a reflexão moriniana não pode ser descolada de 

um movimento histórico, assim procuramos refletir a interdisciplinaridade na 

busca de uma concepção de mundo menos linear e mais crítico, observando as 

múltiplas determinações que constituem a realidade. Portanto, teoria da 

complexidade, interdisciplinaridade e a dialética marxista se aproximam e 

contribuem nos projetos de transformação societária, quer redefinindo 

paradigmas, modos de pensar e atuar, individual ou coletivamente propondo 

concretude à superação do projeto capitalista.  

Chegando ao ponto que na presente investigação nos preocupa, 

consideramos que configuração histórica da EA é composta de um lado, por 

múltiplos segmentos, grupos e classes sociais que compõem a sociedade 

contemporânea e, por outro lado, por pesquisadores no campo da EA que 

compartilham valores, perspectivas teóricas comuns e opostas. De outra forma, 

permanece em debate, o dilema na pesquisa em EA que se diferencia em suas 

concepções sobre a questão ambiental em suas premissas posições políticas, 

ideológicas, pedagógicas e epistêmicas que defendem ao realizarem o 

enfrentamento dos problemas ambientais sob a égide do projeto societário 

capitalista.  

Do ponto de vista ontometodológico, sustentamos nesta pesquisa que O 

Capital de Marx seja visto como uma obra interdisciplinar por primar em seu 

escopo uma abordagem multilateral da formação social em sua unidade 

contraditória. Assim, compreendemos a partir desta compreensão materialista-

histórica que a interdisciplinaridade na pesquisa em educação ambiental não 

pode ser sustentada pela primazia do projeto em parceria, omitindo e negando a 

dimensão política dos sujeitos envolvidos no processo de compreensão do 
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conhecimento e das relações lotadas de materialidade, conflitos e contradições 

inerentes a dimensão práxica dos sujeitos. Da mesma forma que para 

compreendermos a categoria abstrata “interdisciplinaridade”, cabe analisarmos 

desde as categorias mais simples, chegando às categorias mais complexas para 

que o processo de entendimento do todo (síntese) seja mais concreto, real para a 

dimensão ambiental. Perspectiva que respondeu as nossas hipóteses de 

investigação.  

Também para chegarmos a esta evidência, foi necessário incorporarmos 

as categorias do materialismo histórico-dialético no desenvolvimento da 

concepção interdisciplinar e suas relações na EA, onde julgamos a pertinência 

de trabalharmos a categoria totalidade como central na intervenção do nosso 

estudo. Tal elemento permitiu abordar a totalidade como uma categoria neste 

processo de conhecimento, pois a realidade social tem um caráter de totalidade, 

onde “o ser social se põe na expressão de Lukács, como um complexo de 

complexos” (TONET, 2013, p. 94). Com tal característica, a totalidade na 

interdisciplinaridade pode ser concebida como princípio metodológico na EA 

em que nada pode ser compreendido de maneira isolada. Trata-se de apreender 

o processo através do qual vão se vão se constituindo a totalidade de 

determinado objeto e as partes que o compõem, o modo como se relacionam 

entre si o todo e as partes. Para Tonet (2013), é necessário estabelecer a crítica, 

isto significa anular aquilo que aparece de maneira imediata, tanto para 

compreender porque ele aparece desta forma, como para apreender a estrutura 

mais profunda da realidade, vale dizer os elementos que garantem sua unidade 

e a sua permanência (sempre relativas). Da mesma maneira, os fatos e 

acontecimentos resultam de relações e práticas sociais e históricas 

determinadas. Estas relações e práticas sociais e históricas têm que ser 

retomadas para que possamos compreender o sentido deles. 

Para concluir, assinalamos no decorrer desta investigação que a questão 

ambiental é complexa, inter e transdisciplinar, onde nada pode ser definido em 

si, mas em relação. Quanto ao método da EA Transformadora, é a tradição 
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dialética que melhor busca o entrelaçamento do ambiente e que se propõe a 

refletir e agir em processos integrados, conexos e múltiplos. É relevante apontar 

que a síntese da EA é transformar, revolucionando os sujeitos em suas 

subjetividades e práticas nestas estruturas sociais existentes. Insistimos que 

para a EA Transformadora, atuar de maneira crítica na superação das relações 

sociais vigentes visa efetivar outro patamar societário que seja o rompimento 

radical com os padrões excludentes (LOUREIRO, 2004) que caracterizam o 

modo de (re) produção capitalista em sua feição metabólica. Tal perspectiva de 

estudo e unidade conceitual tendo em conta o método dialético marxista 

sinaliza que “a verdade” se explicita na aplicação prática da teoria e na 

capacidade de atuarmos reflexivamente dando sentido a construção do 

conhecimento e da atuação crítica capaz de propiciar a emancipação humana e 

a superação das formas de dissociação sociedade/natureza (LOUREIRO, 2004).  

Esperamos ter contribuído com este estudo, reafirmando a 

possibilidade crítica que o refinamento teórico alicerçado na dialética marxista 

nos foi colocado, bem como uma necessidade epistemológica ao campo, 

sobretudo para o nosso foco de investigação: a interdisciplinaridade na 

pesquisa em EA. Reiteramos que a maneira como vem sido discutida na EA, 

continua não permitindo maiores avanços metodológicos, embora as análises 

no decorrer desta tese lancem luzes futuras capazes de potencializar uma crítica 

ontometodológica mais sistemática à luz do enfoque materialista histórico-

dialético. Sobretudo, no que diz respeito ao enfrentamento radical de 

questionamento e transformação do padrão societário atual por intermédio de 

uma EA efetivamente crítica, transformadora e interdisciplinar.    

 

  



254 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ACSELRAD, H. (Org). Meio ambiente e democracia. Rio de Janeiro: Ibase, 
1992. 
 
AIRES, J. Integração curricular e interdisciplinaridade: sinônimos? Educação e 

Realidade, Porto Alegre, v. 36, n.1, p. 215-230, jan./abr., 2011. 
 
ALIER, J. M. Da economia ecológica ao ecologismo popular. Blumenau: FURB, 
1998.  
 
ALTVATER, E. O fim do capitalismo como nos conhecemos. Fundação 
Joaquim Nabuco – FUNDAJ. Recife: Brasil, 16/11/2006. 
 
______. Existe um marxismo ecológico? In: BORON, A. A.; AMADEO, J.; 
GONZÁLEZ, S. (Orgs.). A Teoria marxista hoje: problemas e perspectivas. 
Buenos Aires: CLACSO, 2006. p.327-349. 
 
ANDREOLA, B. Interdisciplinaridade. In: STECK, D; REDIN, E; ZITKOSKI, J. 
(Orgs.). Dicionário Paulo Freire. 2 ed. São Paulo: Autêntica, 2010. p. 229-230.  
 
______. A Interdisciplinaridade na obra de Paulo Freire: uma pedagogia da 
simbiogênese e da solidariedade. In: STECK, D et al (Orgs.). Paulo Freire: ética, 
utopia e educação. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.  
 
ANDREOLA, B. Ética e solidariedade planetária. In: DALLA VECHIA, A. 
(Org.). Ética: diversidade e diálogo na produção de referências para a educação. 
Pelotas: Seiva, 2003, p. 17-37. 
 
ANDREOLA, B. Freire e Habermas: aproximações possíveis e convergências 

impossíveis. s/d.  
 
ALVES, R; BRITO, S; BRASILEIRO, M. Interdisciplinaridade: um conceito em 
construção. Episteme, Porto Alegre, n. 19, p. 139-148, jul./dez. 2004. 
 
ARAÚJO, V. D. Repensando práticas em educação ambiental: experiências e 
saberes de professoras das séries iniciais do ensino fundamental no 
município de Teixeira de Freitas, Bahia. Rio de Janeiro: FE/UFF, 2005. 
Dissertação de Mestrado.    
 
ARROYO, M. Experiência de inovação educativa: o currículo da prática da 
escola. In: MOREIRA, Antônio Flávio. (Org.). Currículo: políticas e práticas. 
São Paulo: Papirus, 1999.     
 



255 

 

ASSMANN, H. Reencantar à Educação. Petrópolis: Vozes, 1999.   
______. Metáforas novas para reencantar a educação: epistemologia e didática. 
Piracicaba: UNIMEP, 1996. 
 
ASSMANN, H; SUNG, J Mo. Competência e sensibilidade solidária. 
Petrópolis: Vozes, 2000. 
 
BAGAROLO, T. Engels: a Dialética materialista na História e na Natureza. In: 
COGGIOLA, O. (Org.). Marx e Engels na História. São Paulo: Xamã,1996. p. 
371-377.  
 
BARROS, A. Crise estrutural do capital e destruição ambiental. Interfaces 

Científicas - Humanas e Sociais, Aracaju, v.1, n.3, jun. 2013, p. 21-31. 
 
BAVARESCO, A. O cenário epistemológico da modernidade e as novas 
configurações epistêmicas. In: SCHAEFER, O; BAVARESCO, A (Orgs.). 
Desenvolvimento social: conhecimento e trabalho. 1 ed. Pelotas: EDUCAT, 
2001, p. 37-63. 
 
BERTALANFFY, L. V. Teoria geral dos sistemas. Petrópolis: Vozes, 1977.   
 
BIANCHETTI, L; JANTSH, A (Orgs). Interdisciplinaridade. Para além da 
filosofia do sujeito. In: BIANCHETTI, Lucídio; JANTSHI, Ari (Orgs.). 
Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes, 2004. 
p. 11-24. 
 
______. Universidade e Interdisciplinaridade. Brasília, Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos. Brasília, v.74, n.l76, jan./abr. 1993, p. 25-34. 
 
______. Interdisciplinaridade e práxis pedagógica emancipadora. Disponível 
em: http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/658-of9-st1.pdf Acesso em 04/4/2014. 
 
BORON, A. Aula Inaugural. Pelo necessário (e demorado) retorno do 
marxismo. In: BORON, A; AMADEO, J; GONZÁLEZ, S. (Orgs.). A Teoria 

marxista hoje: problemas e perspectivas. Buenos Aires; Conselho Latino 
Americano de Ciências Sociais, 2006. p. 33-50. 
 
BOUFLEUER, P. Pedagogia latino-americana: Freire e Dussel. Ijuí: UNIJUÍ, 
1991.  
 
BORNHEIM, G. A. Dialética: teoria, práxis – ensaio para uma crítica da 
fundamentação ontológica da dialética. São Paulo: Edusp, 1977. 
 
BOURDIEU, P; PASSERON, J. A Reprodução: elementos para uma teoria do 
sistema de ensino. 2ª edição. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1982.      

http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/658-of9-st1.pdf


256 

 

BOURDIEU, P. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo 
científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004. 
 
BUSQUETS, M. D; CAINZOS, M et al. Temas transversais em educação. São 
Paulo: Ática, 1998. 
 
BRANCO, S. M. Meio Ambiente e biologia. São Paulo: SENAC, 2001. 
 
BRASIL. “Lei n. 9.394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional”. Diário Oficial da União, ano CXXXIV, n. 248, 23.12.1996, 
p. 27.833-841.    
 
BRASIL. Conselho Federal de Educação. Parecer n. 226 de 1987.  
 
______. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros 
curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997b. 
 
______. Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos temas 
transversais. Brasília: MEC/SEF, 1997c. 
 
______. Parâmetros Curriculares Nacionais: meio ambiente e saúde. Brasília: 
MEC/SEF, 1997d. 
 
______. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 
MEC/CNE, 2012. 
 
______. Programa Nacional de Educação Ambiental/ProNEA. Brasília, 2003. 
 
______. “Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação 
ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências”. Brasília, 1999. 
 
BRINHOSA. M. Interdisciplinaridade: possibilidades e equívocos. Acta 
Fisiátrica, n. 5(3), 164-169, 1998. 
 
CAPRA, F. A Teia da vida. São Paulo: Cultrix, 1998.   
 
______. Alfabetização ecológica: o desafio para a educação do século 21. In:  
TRIGUEIRO, A. (Coord.). Meio ambiente no século 21: 21 especialistas falam 
da questão ambiental. Rio de Janeiro: Sextante, 2003.  
 
CARVALHO, I. C. Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São 
Paulo: Cortez, 2004.  
 



257 

 

CARRILHO, A. Desenvolvimento Curricular. In: O Currículo como domínio 

de estudo. 8. ed. Texto Editora: Lisboa, 1999. Introdução. 
 
CASTORIADIS, C; COHN-BENDIT, D. Da ecologia à autonomia. São Paulo: 
Brasiliense, 1981. 
 
CASTRO, R; SPAZZIANI, M; SANTOS, E. Universidade, Meio ambiente e 
Parâmetros curriculares nacionais. In: LOUREIRO, F; LAYRARGUES, P; 
CASTRO, R. (Orgs.). 6 ed. Sociedade e Meio ambiente: A educação ambiental 
em debate. São Paulo: Cortez, 2010. p. 157-179. 
 
CASTRO, J. de. Subdesenvolvimento: causa primeira da poluição In: CASTRO, 
J. de. Fome: um tema proibido. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
 
CLARK, B; FOSTER, J. B. A Dialética do metabolismo social e ecológico: Marx, 
Mézsáros e os limites absolutos do capital. In: JINKINGS, I; NOBILE, R. (Orgs.). 
Istaván Mézsários e os desafios do tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 
2011. p. 117-128. 
 
COGGIOLA, Osvaldo. Crise ecológica, biotecnologia e imperialismo. s/d.  
 
______. O Capital contra a história: gênese e estrutura da crise contemporânea. 
São Paulo: Xamã Edições Pulsar, 2002. 
 
COSTA, C. A. S; LOUREIRO, C. F. B. Educação ambiental crítica: contribuições 
à luz de Enrique Dussel e Paulo Freire. In: VII EPEA - Encontro de Pesquisa 

em Educação Ambiental, 2013, Rio Claro/SP. Anais do VII EPEA. Rio Claro: 
UNESP, 2013. p. 1-14.  
 
COSTA, César Augusto; VERAS NETO, Francisco Quintanilha; LOUREIRO, C. 
F. Trabalho, materialismo e natureza segundo Marx e Engels, Contribuciones a 

la Economía, Málaga (Espanha), fevereiro de 2011a, disponível em: 
http://www.eumed.net/ce/2011a/  
 
COSTA, C. A. S. Marketing ecológico: uma reflexão sobre as relações perversas 
do “ambientalismo verde” na sociedade capitalista. Pelotas, 2011b.  
 
COSTA, C. A. S. Educação Ambiental Crítica e Interdisciplinaridade: premissas 
para o debate. Derecho y Cambio Social, v. 3, p. 1-10, 2013a. 
______. Dialética marxista e interdisciplinaridade: contribuições ao debate 
ambiental crítico. Málaga (Espanha), Revista Dellos, v. 5, n, 2012. Disponível 
em: http://www.eumed.net/rev/delos/13/casc.pdf Acesso em: 1/5/2012.  

 

http://lattes.cnpq.br/8445512026401143
http://www.eumed.net/ce/2011a/
http://www.eumed.net/rev/delos/13/casc.pdf


258 

 

COSTA, C; LOUREIRO, C.F.B. Interdisciplinaridade, dialética e ambiente: 
aproximações epistêmicas. In: Anais do I Seminário Internacional de Educação 

em Ciências/SINTEC. Rio Grande: FURG, 2011c.  
 
COSTA, C. A. S; LOUREIRO, C. F. B. Implicações do método dialético no 
discurso interdisciplinar: aproximações à luz da práxis ambiental. In: IX Anped 

Sul, 2012, Caxias do Sul. Anais do XI Anped Sul. Caxias do Sul: UCS, 2012a. p. 
1-17.  
 
COSTA, C. A. S; LOUREIRO, C. F. B. Dialética materialista na 
interdisciplinaridade: uma perspectiva necessária para a Educação Ambiental. 
In: V CPEASul Colóquio de Pesquisadores em Educação Ambiental da 

Região Sul IV, EDEA Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental, Anais 
do V CPEASul e IV EDEA Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Rio 
Grande: Edigraf/FURG, 2012b. v. 2. p. 78-88.  
 
_______. Educação Ambiental crítica e Interdisciplinaridade: a contribuição da 
dialética materialista na determinação conceitual. Goiás, Revista Terceiro 

Incluído, UFG, v.3, n.1, Jan./Jun., 2013b, p. 1–22. 
 
COSTA, C. A. S; LOUREIRO, C.F.B. Método dialético, interdisciplinaridade e 
educação ambiental: aproximações epistemológicas. In: COSTA, C.A.S; 
LOUREIRO, C.F.B. (Org.). A Questão ambiental: interfaces críticas. 
1ed.Curitiba: Prismas/Appris, 2013c, v. , p. 15-41. 
 
COSTA, F. J; VASCONCELOS, M. S. A natureza ontológica do pensamento de 
Marx. IV Conferencia Internacional "La obra de Carlos Marx y los desafíos 

del siglo XXI". Disponível em: 
http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso08/conf4_ferreiraj.pdf Acesso 
em:28/04/2014.   
 
CHASIN, J. Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica. In: TEIXEIRA, 
F. J. Pensando com Marx: uma leitura crítico-comentada de O Capital. São 
Paulo, Ensaio, 1995. 
 
______. Método dialético. Maceió, s/d, (mimeo). 
 
CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. 38. ed. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
 
CMMAD. Nosso futuro comum. 2ed. Rio de janeiro: FGV, 1991. 
 
DALLA VECHIA, A. (Orgs). Ética: diversidade e diálogo na produção de 
referências para a Educação. Pelotas: Seiva, 2003. p. 17-37.  
 
 

http://lattes.cnpq.br/8445512026401143
http://lattes.cnpq.br/8445512026401143
http://lattes.cnpq.br/8445512026401143
http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso08/conf4_ferreiraj.pdf


259 

 

DANTAS, G. Marxismo e ecologia: uma relação dialética. 2007. 

 
DEMO, P. Educação & Conhecimento - Relação necessária, insuficiente e 
controversa. Petrópolis: Vozes, 2001.  
 
DESCARTES, René. Discurso do Método. Brasilía: UNB; São Paulo: Ática, 1989.  
 
DIAS, G.F. Educação ambiental: princípios e práticas. 8.ed. São Paulo: Gaia, 
2003. 
 
DUPUY, J. P. Introdução à crítica da economia política. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1980. 
 
DURKHEIM, E. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
DUSSEL, E. 20 teses de política. Buenos Aires: CLACSO; São Paulo: Expressão 
Popular, 2007. 
 
DUSSEL, E. Ética da Libertação na idade da globalização e da exclusão. 
Petrópolis: Vozes, 2000.  
 
______. Método para uma Filosofia da Libertação. São Paulo: Loyola, 1986.  
 
______. Filosofia da Libertação. São Paulo: Loyola, 1977.  
 
______. 1492: o encobrimento do Outro: a origem do mito da modernidade: 
Conferências de Frankfurt. Petrópolis: Vozes, 1993. 
 
______. Filosofia da Libertação: crítica à ideologia da exclusão. São Paulo: 
Paulus, 1995. 
 
ETGES, N. J. Ciência, interdisciplinaridade e educação. In: JANTSCH, A. P; 
BIANCHETTI, L. (Orgs.) Interdisciplinaridade: para além da filosofia do 
sujeito. Petrópolis: Vozes, 1997.  
 
ETGES, N. Produção do conhecimento e interdisciplinaridade. Porto Alegre, 
Educação e realidade, v. 18, n.2, jul-dez, 1993. p. 73-82.  
 
FANON, F. Os condenados da Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1979.  
 
FAZENDA, Ivani C. A. Integração e interdisciplinaridade no ensino 

brasileiro: efetividade ou ideologia. São Paulo, Loyola, 1979. 
 



260 

 

FAZENDA, I. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. São Paulo: 
Loyola, 1991.  
 
______. Revisão histórico-critica dos estudos sobre a interdisciplinaridade. In: 
______. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. Campinas: Papirus, 
1994. p. 13-34. 
FERRARO, A. Neoliberalismo e políticas públicas: a propósito do propalado 
retorno às fontes. In: FERREIRA, M. O; GUGLIANO, A (Orgs.). Fragmentos da 

globalização na educação: uma perspectiva comparada. Porto Alegre: Artmed, 
2000. p. 23-62. 
 
FOLADORI, G. Os limites do desenvolvimento sustentável. Campinas: 
Unicamp, 2001.  
 
______. A Questão ambiental em Marx. Crítica marxista. n, 4, São Paulo: Xamã, 
1997, p. 140-161. 
 
FOLLARI, R. Interdisciplina e dialética: sobre um mal entendido. In: JANTSHI; 
Ari; BIANCHETTI, L. (Orgs.). Interdisciplinaridade: para além da filosofia do 
sujeito. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 127-141.  
 
FOSTER, B. A Ecologia de Marx. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
______. Marx e o meio ambiente. In: WOOD, E; FOSTER, J. B. (Orgs.). Em 

defesa da história: marxismo e pós-modernidade. Rio de janeiro: Zahar, 1999. 
p. 161-74.  
 
FIORI, E.M. Educação e Política. Porto Alegre: LP&M, 1992.  
 
FLORIANI, D; KNETCHTEL, M. do R. Educação ambiental, epistemologias e 

metodologias. Curitiba: Vicentina, 2003.  
 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 22 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1993.  
 
______. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1997.  
 
______. A Educação na cidade. 2 ed. São Paulo: Cortez, 1995a.   
 
FREIRE et al. Vivendo e aprendendo. 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 1983.  
 
FREIRE, P; FAUNDEZ, A. Por uma pedagogia da pergunta. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1995. 
 
FREITAS, L. C. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. 
Campinas: Papirus, 1995.  
 



261 

 

FRIGOTTO, G. A interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas 
ciências sociais. In: JANTSHI; A; BIANCHETTI, L. (Orgs.). 
Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes, 2004. 
p. 25-49. 
 
FRIGOTTO, G. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa 
educacional. In: FAZENDA, I (Org). Metodologia da pesquisa educacional. 
São Paulo: Cortez, 1989. p. 69-90. 
 
GADOTTI, M. Prefácio. In: SILVA, E. O professor e o combate a alienação 

imposta. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1989. 
 
GADOTTI, Moacir. Interdisciplinaridade: atitude e método. Disponível em: 
http://tingunis-psollmatematico.blogspot.com/2010/08/interdisciplinaridade-
atitude-e-metodo.html Acesso em: 01/03/2012. 
 
______. Concepção dialética da educação. São Paulo: Cortez, 1983.  
 
GADOTTI, M. A prática à altura de um sonho. Disponível em: 
http://www.antroposmoderno.com/textos/freire.shtml Acesso em: 
22/11/2012.  
 
GADOTTI, Moacir; BARCELOS, Eronita Silva. Construindo a escola cidadã no 

Paraná. Brasília: MEC, 1993.  
 
GARCIA, Regina Leite; MOREIRA, Antonio Flavio B. Começando uma 
conversa sobre currículo. In: Currículo na contemporaneidade: incertezas e 

desafios. Cortez: São Paulo, 2003. 
 
GENTILI, P. (Org.). Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em 
educação. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1996. 
 
GIL, F. La exclusión social. Barcelona: Ariel, 2002. 
 
GIORDANI, E. M. Relações interdisciplinares na pedagogia: Piaget e 
Montessori. Santa Maria, Educação, vol. 24, n. 1, 2000.  Disponível em: 
http://coralx.ufsm.br/revce/revce/2000/01/a10.htm Acesso em: 22/01/2013. 
 
GOLDMANN, L. Dialética e cultura. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979. 
 
______. Epistemologia e Filosofia Política. Lisboa: Ed. Proença, 1978. 
 
GONZÁLEZ CASANOVA, P. As Novas ciências e as humanidades. São Paulo: 
Boitempo, 2006. 
 

http://tingunis-psollmatematico.blogspot.com/2010/08/interdisciplinaridade-atitude-e-metodo.html
http://tingunis-psollmatematico.blogspot.com/2010/08/interdisciplinaridade-atitude-e-metodo.html
http://www.antroposmoderno.com/textos/freire.shtml
http://coralx.ufsm.br/revce/revce/2000/01/a10.htm


262 

 

GORENDER, J. Apresentação. In: Os economistas. O Capital. São Paulo: Nova 
Cultural, 1996.  
 
GUSDORF, G. A Agonia da nossa civilização. São Paulo: Convívio, 1978. 
GHIGGI, G. Ética, autoridade e liberdade em Paulo Freire. In: ANDREOLA, B; 
DALLA VECHIA, A. (Orgs). Ética: diversidade e diálogo na produção de 
referências para a Educação. Pelotas: Seiva, 2003. p. 91-110. 
 
GHIGGI, G; KAVAYA, M. Frantz Fanon e a pedagogia da “colaboração 
muscular”. In: STRECK, D. (Org.). Fontes da Pedagogia latino-americana. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2010. p. 377-391. 
 
GHIGGI, G.; OLIVEIRA, A.R. Formação humana e exclusão social: repensando 
possibilidades, revigorando limites. Educação UNISINOS, São Leopoldo, v. 11, 
n. 1, p. 22-29, jan./abr. 2007. 
 
GONZÁLEZ-GAUDIANO, Edgar. Interdisciplinaridade e educação ambiental: 
explorando novos territórios epistêmicos. In: SATO, M; CARVALHO, I. (Orgs.). 
Educação Ambiental: pesquisa e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 119-
133.  
 
GUIMARÃES, M. A Dimensão ambiental na Educação. São Paulo: Papirus, 
1995.  
 
______. A Formação de educadores ambientais. São Paulo: Papirus, 2004. 
 
______. Educação Ambiental: temas em meio ambiente. Duque de Caxias: 
Unigranrio, 2000.  
 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 9. ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1995. 
 
______. A Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1978.  
 
GRUNER, E. Leituras culpadas. Marx(ismos) e a práxis do conhecimento. In: In: 
BORON, Atílio; AMADEO, Javier; GONZALES, Sabrina (Orgs). A Teoria 

marxista hoje. Problemas e perspectivas. Buenos Aires: CLACSO, 2007. p. 101-
42. 
 
HARVEY, D. Justice, nature and the geography of difference. USA: Blackwell 
Publishers, 1996. 
 
IANNI, O. Dialética e capitalismo: ensaio sobre o pensamento de Marx. 
Petrópolis: Vozes, 1988. 



263 

 

 
JANTSCH, A; BIANCHETTI, L. Imanência, Historia e Interdisciplinaridade. In: 
JANTSCH, A; BIANCHETTI, L (Orgs.). Interdisciplinaridade: para além da 
filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 177-204. 
 
JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: 
Imago, 1976.  
 
JORGE, M.M.A.. O impacto epistemológico das investigações sobre 
complexidade. Sociologias, Porto Alegre, ano 8, nº 15, jan/jun 2006, p. 24-55.  
 
KUIAVA, E. Dialética e Alteridade. In: BOMBASSARO, Décio. (Org.). Da 

habilidade humana em perscrutar o ente. Caxias do Sul: UCS, 1998. p. 33-62.  
 
KONDER, L. Marx: vida e obra. 7 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 
 
______. O que é Dialética. São Paulo: Brasiliense, 1997.  
 
______. O Futuro da filosofia da práxis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992 
 
KOSIK, K. Dialética do concreto. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.  
 
KUNG, Hans. Projeto de ética mundial. São Paulo: Paulinas, 1992.   
 
KRAMER, S. Propostas pedagógicas ou curriculares: subsídios para uma leitura 
crítica. Educação e Sociedade, CEDES, Campinas, n. 60, 1997.  
 
LAYRARGUES, P. Educação ambiental e ambientalismo empresarial: um caso 
ideológico. In: MATA, S.F. & LOUREIRO, C.F.B. (Orgs.). Educação ambiental e 

a nova ordem mundial. Rio de Janeiro: UFRJ. 1996. p. 36-43. 
 
______. Para que a Educação Ambiental encontre a Educação. In: LOUREIRO, 
C.F.B. Trajetória e fundamentos da Educação Ambiental. São Paulo: Cortez, 
2006a.  p. 11-18. 
 
LAYRARGUES, P; LIMA, G. Macrotendências político-pedagógicas da 
Educação Ambiental Brasileira. São Paulo, Revista Ambiente & Sociedade, v. 
XVII, n.1, jan.-mar, p. 23-40, 2014. 
 
LEFEBVRE, H. Para compreender o pensamento de Karl Marx. Lisboa: Edições 
70. 
 
LEFF, E. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
______. (Coord.). A complexidade ambiental. São Paulo: Cortez, 2003.   



264 

 

 
______. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, 
poder. Petrópolis: Vozes, 2001b.  
 
______. Complexidade, interdisciplinaridade e saber ambiental. Revista Olhar 

de professor, Ponta Grossa, n. 14, v. 2, p. 309-335, 2011. Disponível em 
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor Acesso em 
19/05/2014.   
 
LÉVINAS, E. Ética e Infinito. Lisboa: Edições 70, 1998.  
 
LEWONTIN, R. C. Biologia como ideologia. Natal: FUNPEC, 2001.  
 
LIMA, M.J.G.S. Reflexões sobre a prática interdisciplinar na educação 

ambiental no contexto escolar. s/d.  
 
LIMA, T; MIOTO, C. Procedimentos metodológicos na construção do 
conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Rev. Katálasis. Florianópolis 
v. 10 n. esp, 2007. p. 37-45. 
 
LOPES, A.R.C. Processo de disciplinarização. In: Conhecimento escolar: ciência 
e cotidiano. Rio de janeiro: EDUERJ, 1999. 
 
LOUREIRO, C.F.B.. Trajetória e fundamentos da Educação Ambiental. São 
Paulo: Cortez, 2006a.   
 
______. Educação Ambiental Transformadora. In: LAYRARGUES, P. (Coord). 
Identidades da educação ambiental brasileira / Ministério do Meio Ambiente. 
Diretoria de Educação Ambiental; Ministério do Meio Ambiente, 2004. p. 65-82.  
 
______. Complexidade e Dialética: contribuições a práxis política e 
emancipatória em educação ambiental. Campinas, Educação e Sociedade, vol. 
27, n. 94, p. 131-152, jan./abr. 2006b.   
 
______. Educação Ambiental e “Teorias críticas”. In: GUIMARÃES, M. (Org.). 
Caminhos da Educação Ambiental: da forma à ação. São Paulo: Papirus, 2006c. 
p. 51-86.  
 
______. Crítica o fetichismo da individualidade e aos dualismos na Educação 
Ambiental. Curitiba, Educar, n. 27, 2006d, p. 37-53. 
 
______. Problematizando conceitos: contribuição à práxis da Educação 
Ambiental. In: LOUREIRO, C. F. B; LEROY, J. P. (Orgs.). Pensamento 

complexo, dialética e Educação Ambiental. São Paulo: Cortez, 2006e. 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor


265 

 

______. O Movimento ambientalista e o pensamento crítico. Rio de Janeiro: 
Quartet, 2006f.  
 
______. Educação Ambiental e “Teorias críticas”. In: GUIMARÃES, M (Org.). 
Caminhos da educação ambiental. Campinas: Papirus, 2006g. p. 51-86.  
 
______. A Educação Ambiental no Brasil. Proposta pedagógica. In: Educação 

Ambiental no Brasil. Ano XVIII, boletim 01, Secretaria de Educação a 
Distância. MEC, Março de 2008. p. 13-20.  
 
______. Premissas teóricas para uma educação ambiental transformadora. 
Ambiente e Educação. Rio Grande, v.8, dez. 2003. 
 
______. Emancipação, complexidade e método dialético histórico: para o 

repensar das tendências em Educação Ambiental. s/d. 
 
______. A Pesquisa-ação participante e Educação Ambiental: uma abordagem 
dialética e emancipatória. In: TOZONI-REIS, M. (Org.). A Pesquisa-ação 

participativa em educação ambiental: reflexões teóricas. São Paulo, Botucatu: 
Annablume, Fapesp, Fundibio, 2007a. p. 12-55. 
 
______. Pensamento crítico, tradição marxista e a questão ambiental: ampliando 
os debates. In: LOUREIRO, C. F. B (Org.). A Questão ambiental no pensamento 

crítico. Rio de Janeiro: Quartet, 2007b. p. 13-67.  
 
______. Materialismo histórico-dialético e a pesquisa em Educação Ambiental. 
Pesquisa em Educação Ambiental, v. 9, n. 1 – p. 53-68, 2014. 
 
LOUREIRO, C. F. B; VIÉGAS, A. Complexidade e Dialética: por uma busca de 
novos elementos na tradição da crítica ambiental diante dos desafios da 
educação ambiental. Rio Grande, Ambiente e Educação, n. 12, 2007c. p. 11-37. 
 
LOUREIRO, C. F. B; VIÉGAS, A. Algumas contribuições sobre a influência do 
marxismo na Teoria da complexidade de Edgar Morin: aportes para a pesquisa 
em Educação Ambiental. Rio Grande, Ambiente e Educação, v. 17, n. 2, 2012. p. 
13-24. 
 
LOUREIRO, C.F.B; VIÉGAS, A. Princípios normativos da Educação Ambiental 
no Brasil: abordando os conceitos de totalidade e práxis. Pesquisa em Educação 

Ambiental, vol. 8, n. 1 – pp 11-23 , 2013. 
 
LOUREIRO, C. F. B; TREIN, E; TOZONI-REIS, M; NOVICKI, V. Contribuições 
da teoria marxista para a educação ambiental crítica. Cad. Campinas, 
CEDES, vol.29, n.77, Jan./Abr. 2009. p. 81-97.   
 



266 

 

LOUREIRO, C. F. B. Crítica ao teoricismo e ao praticismo na educação 
ambiental. In: NETO, A. C.; MACEDO FILHO, F. D; BATISTA, M. S. da S. 
(Orgs.). Educação ambiental: caminhos traçados, debates políticos e práticas 
escolares. Brasília: Liber Livro Editora, 2010. 
LOUREIRO, C. F. B. Sustentabilidade e Educação: um olhar da ecologia 
política. São Paulo: Cortez, 2012. 
 
LOUREIRO, F, LAYRARGUES, P; CASTRO, R. (Orgs.). 6 ed. Sociedade e Meio 

ambiente: A educação ambiental em debate. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
LOWY, M. A Teoria da revolução no jovem Marx. Petrópolis: Vozes, 2002.  
 
______. Progresso destrutivo: Marx, Engels e a Ecologia. In: LOWY, M. Ecologia 
e Socialismo. São Paulo: Cortez, 2005. p. 19-40.  
 
_____. As Aventuras de Karl Marx Contra O Barão de Muntchhausen. São 
Paulo: Busca Vida, 1987. 
 
LOWY, M. Método dialético e teoria política. Rio de Janeiro: Paz e Terra: 1985. 
 
______. M. Ideologia e Ciências Sociais. São Paulo: Cortez, 1986. 
 
LUCK, H. Pedagogia interdisciplinar. 14 ed. Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
LUKÁCS, G. História e consciência de classe: estudos sobre a dialética 
marxista. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 
LUKÁCS, G. Ontologia do Ser Social: os princípios ontológicos fundamentais 
de Marx. São Paulo: Editora Ciências Humanas, 1979. 
 
LUKÁCS, G. O marxismo ortodoxo. In: Lukács, G. São Paulo: Ática, 1992. 
 
MACEDO, E. Parâmetros Curriculares Nacionais: a falácia de seus temas 
transversais. In: MOREIRA, A. F. (Org.). Currículo: políticas e práticas. São 
Paulo: Papirus, 1999.     
 
MARTINS, J. S. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, 

pobreza e classes sociais. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 
 
______. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 1997. 
 
MARX & ENGELS WERKE (MEW). Berlin: Dietz Verlag, 1956-1993.47v. 
 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A Ideologia alemã. São Paulo: Grijalbo, 1977.  
 



267 

 

MARX, K. Manuscritos Econômicos-filosóficos. Edições 70, 1993.  
 
______. El Capital. Tomo I, v. II. México: D.F, 1979.  
 
______. El Capital. Tomo III, v. I. México: Siglo XX, 1981. 
 
______. O Capital: crítica da economia política. Livro I, v. II. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 1989.   
 
______. MARX, K. O Capital: crítica da economia política. São Paulo: Nova 
Cultural, 1985, v. I, t. 1. 
 
______. O Capital. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1975. 
 
______. Para a crítica da economia política: Salário, preço e lucro: O rendimento 
e suas fontes; a economia vulgar. In: Os economistas. São Paulo: Abril Cultural, 
1982.  
 
Marx, K. O Capital. Crítica da Economia Política. Livro I, Tomo II. In: SINGER, 
Paul (Coord). Os Economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1996.  
 
MARX, K. Posfácio à 2 edição 1983. In: MARX, K. O Capital. São Paulo: Abril 
Cultural, 1983. 
 
______. Teses contra Feuerbach. In: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 
1988. p. 159-163.   
 
______. Para a crítica da economia política. Introdução. In: Os Pensadores. São 
Paulo: Abril Cultural, 1988b. p.3-25.  
 
MARX, K. Contribuições à Crítica da Economia Política. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1983. 
 
MENEZES, E. Ta de; SANTOS, T. H dos. Pluridisciplinaridade (verbete). 
Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São Paulo: 
Midiamix Editora, 2002. Disponível em: 
http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=94 Acesso em: 
05/02/2013. 
 
MÉSZÁROS, I. A Teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006. 
 
______. O Poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2004. 
 
______. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2005. 
 

http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=94


268 

 

______. A crise estrutural do capital. São Paulo: Boitempo, 2009. 
 
______. Para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2002. 
 
______. O Desafio e o fardo do tempo histórico. São Paulo: Boitempo, 2007.  
 
______. Totalidade. BOTTOMORE, Tom. (Org.). Dicionário do pensamento 

marxista. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. p. 561-563.  
 
MIRANDA, F. H da F; MIRANDA, J; RAVAGLIA, R. Abordagem 
interdisciplinar em Educação Ambiental. Revista práxis, ano II, n. 4, agosto de 
2010. p. 1-6. 
 
MORAES, M. C. O Paradigma educacional emergente. São Paulo: Papirus, 
2002.  
 
_____. O Paradigma educacional emergente: implicações na formação do 
professor. Em Aberto, Brasília, ano 16. n.70, abr./jun. 1996, p. 57-69. 
 
MORAN, E. O Paradigma perdido: a natureza humana. Lisboa: Europa-
América, 1999.  
 
______. A ética do sujeito responsável. In: CARVALHO, E et al. (Orgs.). Ética, 

Solidariedade e Complexidade. São Paulo: Palas Athenas, 1998. 
 
______. Educação e complexidade os sete saberes e outros ensaios. São Paulo: 
Cortez, 2005.  
 
______. A inteligência da complexidade. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2000. 
 
______. O problema epistemológico da complexidade. Lisboa: Europa-
América, s/d. 
 
______. O Método I: a natureza da natureza. 2 ed. Porto Alegre: Sulina, 2003.  
MORIN, E. Em busca dos fundamentos perdidos: textos sobre o marxismo. 
Porto Alegre: Sulina, 2004. 
 
MORIN, E; KERN, A. B. Terra Pátria. Porto Alegre: Sulina, 1995. 
 
NETTO, J. P; M. BRAZ. Economia Política: uma introdução crítica. 6 ed. São 
Paulo: Cortez, 2010. 
 
NETTO, J. P. Capitalismo e Reificação. São Paulo: Ed. Ciências Humanas, 1993. 
______. Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: Expressão 
Popular, 2011. 



269 

 

 
OLIVEIRA, A. Educação e Exclusão: uma leitura ancorada em Karx Marx. 
Porto Alegre: UFRGS, 2002. (Tese de Doutorado em Educação).  
______. Sobre o alcance teórico do conceito “exclusão”. Porto Alegre, Revista 

Civitas, 4, nº 1, jan.-jun. 2004, p. 159-188. 
 
OLIVEIRA, D. O Método da Filosofia da Libertação, segundo Enrique Dussel. 
s/d.   
 
OLIVEIRA, I; DIAS, A. Ética da libertação de Enrique Dussel: caminho de 
superação do irracionalismo moderno e da exclusão social. Caxias do Sul, 
Conjectura, v. 17, n. 3, p. 90-106, set./dez. 2012.  
 
PACHECO, J. A. Currículo: Teoria e Práxis. Portugal: Porto Editora, 1996. 
 
PALAZÓN MAYORAL, María Rosa. A filosofia da práxis segundo Adolfo 
Sánchez Vázquez. In: BORON, Atílio; AMADEO, Javier; GONZALES, Sabrina 
(Orgs). A Teoria marxista hoje. Problemas e perspectivas. Buenos Aires: 
CLACSO, 2007. p. 1-13. Disponível em: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/marxispt/cap. 13.doc 
Acesso em: 22/08/1012.    
 
PALMADE, Guy. Interdisciplinaridade e Ideologias. Madrid: Narcea, 1979.  
 
PAREDE, J. B. B. Aproximações teórico-metodológicas para a elaboração de 
um currículo indígena próprio: a experiência na educação escolar indígena na 
Área indígena Krikati, em Mato Grosso. Secretaria de Estado de educação. 
Conselho de Educação Escolar Indígena de Mato Grosso. Urucum, jenipapo e 
giz: a educação escolar indígena em debate. Cuiabá: Estrelinhas, 1997. 
 
PERALTA, J; RUIZ, J. Educação popular ambiental. Para uma pedagogia da 
apropriação do ambiente. In: LEFF, E. (Coord.). A complexidade ambiental. 
São Paulo: Cortez, 2004. p. 241-280. 
 
PETRAGLIA. I. Olhar sobre o Olhar que Olha. Petrópolis, Vozes, 2001.  
 
PIAGET, J. Problemas gerais da investigação interdisciplinar e mecanismos 

comuns. Lisboa: Bertrand, 1973.  
 
PINTO, V; ZACARIAS, R. Crise ambiental: adaptar ou transformar? As 
diferentes concepções de educação ambiental diante deste dilema. Educ. foco, 
Juiz de Fora, v. 14, n. 2, p. 39-54, set 2009/fev 2010. 
 
PIRES, M.F.C. Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e 
Transdisciplinaridade no Ensino. Interface – Comunic, Saúde, Educ, n. 2, 1998.  



270 

 

POMBO, O. Interdisciplinaridade: ambições e limites, Lisboa: Relógio d.Água, 
2004. 
PORTO-GONÇALVES, C.W. A globalização da natureza e a natureza da 

globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 
 
______. Natureza e sociedade: elementos para uma ética da sustentabilidade.  
In: QUINTAS, J.S. (Org.). Pensando e praticando a educação ambiental na 

gestão do meio ambiente. Brasília: Ibama, 2002. 
 
______. Os (des) caminhos do meio ambiente. 2 ed. São Paulo: Contexto, 1990. 
PORTO-GONÇALVES, C. W. A Ecologia política na América Latina: 
reapropriação social da natureza e reinvenção dos territórios. Santa Catarina, 

Interthesis, v. 9, n.1, 2012, p. 16-50. 
 
PORTO-GONÇALVES, C.W. Da geografia às geo-grafias: um mundo em 

busca de novas territorialidades. Disponível em: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cecena/porto.pdf Acesso em: 
21/10/2014.  
 
______. A geograficidade do social: uma contribuição para o debate 
metodológico sobre estudos de conflito e movimentos sociais na América 
Latina. In: SEOANE, J (Org.). Movimientos sociales y conflictos en América 

Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003. 288 p. 1-9. 
 
PUIGGRÓS, A. Paulo Freire do ponto de vista da interdisciplinaridade. In: 
STECK, D et al (Orgs.). Paulo Freire: ética, utopia e educação. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2000. p. 95-111.   
 
PRADO JÚNIOR, C. Estruturalismo de Levi-Strauss: o marxismo de Louis 
Althusser. São Paulo: Brasiliense, 1971. 
 
PRESTINI, S. A. Transversalidade e temas tranversais na formação inicial do 

professor de Matemática. Curitiba: UFPR, 2005. (Dissertação Mestrado em 
Educação). 
 
PRIGOGINE, Ilya. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. São 
Paulo: UNESP, 1996. 
 
______. A Nova Aliança. 3. ed. Brasília: Editora da UnB, 1997. 
QUINTAS, J. S. Educação no processo de gestão ambiental pública: a construção 
do ato pedagógico. In: LOUREIRO, C. F. B; LAYRARGUES, P (Orgs.). Repensar 

a educação ambiental: um olhar crítico. São Paulo: Cortez, 2009. p. 33-77. 
 
REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2001.  
 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cecena/porto.pdf


271 

 

RIBEIRO, M. Exclusão: problematização do conceito. Educação e Pesquisa, São 
Paulo, v. 25, n. 1, jan./jun. 1999, p. 35-49. 
RICOEUR, Paul. Interpretação e Ideologias. Rio de Janeiro: Livraria Francisco 
Alves, 1977.  
 
RODRIGUES, Francisco Xavier. Estudo do meio ambiente e a tradição marxista. 
Santa Cruz, Barbarói, n. 17, jul-dez, 2002, p. 7-21. 
 
SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2002.  
 
SADER, Emir. A ecologia será política ou não será. In: GOLDEMBERG, M. 
(Org.) Ecologia, ciência e política. Rio de Janeiro: Revan, 1992. 
 
SANCHEZ GAMBOA, S. A Dialética na pesquisa em educação: elementos de 
contexto. In: FAZENDA, Ivani (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 
São Paulo: Cortez, 1989. p. 92-115.  
 
SANFELICE, J.  L. Dialética e Pesquisa em Educação. In: LOMBARDI, J;  
 
SAVIANI, D. (Orgs.). Marxismo e Educação. Campinas: Autores Associados: 
2005. p. 69-94. 
 
SÁNCHEZ VÁSQUEZ, A. Filosofia da Práxis. São Paulo: Expressão Popular, 
2008.  
 
SANTOMÈ, J. T. Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo integrado. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998. 
 
SANTOS, E. Educação, ambiente e universidade. In: Anais do V Congresso 

Brasileiro de defesa do meio ambiente: globalização e qualidade de vida. Rio 
de janeiro: Clube de Engenharia, UFRJ e CREA/RJ, 1998.  
 
SANTOS, M. A Natureza do espaço. 4 ed. EDUSP, 2008. 
 
SANTOS, Lucíola. História das disciplinas escolares: outras perspectivas de 
análise. Educação e Realidade, v.20, n. 2. p. 60-68, jul./dez., 1996. 
 
SATO, M; PASSOS,  L. A. Notas desafinadas do poder e do saber: qual a rima 
necessária à educação ambiental? Itajaí, Contrapontos, v. 3, v. 1, jan-abr/2003. 
P. 9-26.  
 
SATO, M. Educação Ambiental. São Carlos: Rima, 2002. 
 



272 

 

SAVIANI, D. Escola e democracia. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 
1987.  
______. Saber Escolar, currículo e didática: problemas da unidade 
conteúdo/método no processo pedagógico. 6 ed. Campinas: Autores 
Associados, 2010. 
 
______. A Pedagogia histórico-critico: primeiras aproximações. Campinas: 
Autores associados, 2005a.  
 
______. Do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Cortez/Autores 
associados, 1991.  
 
______. Pedagogia Histórico-Crítica. 9. ed. Campinas: Autores Associados, 
2005. 
 
SEVERINO, A. O uno e o múltiplo: o sentido antropológico do interdisciplinar. 
In: JANTSHI; Ari; BIANCHETTI, Lucídio. (Orgs.). Interdisciplinaridade: para 
além da filosofia do sujeito. Petrópolis: Vozes, 2004. p. 159-175.  
 
______. A Relevância Social e a Consistência Epistêmica da Pesquisa em 
Educação. Revista Educação: teoria e prática, vol. 9, nº 16, jan-jun. 2001 e nº 17, 
jul-dez, 2001, p. 10-16.  
 
SILVA, Tomas Tadeu. Documento de Identidade: uma introdução às teorias do 
currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 
 
SILVA, Luciana Ferreira. Reflexões sobre interdisciplinaridade e educação 
ambiental crítica. Pesquisa em debate, edição 11, v. 6, n. 2, jul-dez. 2009. p. 1 - 
16.   
 
SOUZA, J. P. Ciência e capitalismo. Revista Digital do Paideia, v. 2, n. 2, 
Outubro de 2010 – Março de 2011, p. 266-280. 
 
SCHAEFER, O. Antropologia filosófica e Educação. Pelotas, EDUCAT, 1995.  
 
SCHMIED-KOWARZIK, W. Pedagogia dialética. São Paulo: Brasiliense, 1983.  
 
STRECK, D. (Org.). Fontes da Pedagogia Latino-americana. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2010. 
 
______. Paulo Freire e a consolidação do pensamento pedagógico na América 
Latina. In: STRECK, D. (Org.). Fontes da Pedagogia Latino-Americana. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2010. p. 329-345.  
 



273 

 

STRECK, D; ADAMS, T; MORETTI, C. Pensamento pedagógico em nossa 
América: uma introdução. In: STRECK, D. (Org.). Fontes da Pedagogia Latino-

Americana. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. p. 19-35.  
STRECK, D. O Fórum Social Mundial e a agenda da educação popular. Revista 

Brasileira de Educação, Belo Horizonte, n. 26, p. 58-69, maio/ago. 2004. 
 
MARTINS, J. S. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, 

pobreza e classes sociais. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 
 
______. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 1997. 
 
TAMAIO, I. A Política Pública de Educação Ambiental. In: Educação 

Ambiental no Brasil. Ano XVIII boletim 01 - Secretaria de Educação a 
Distância. MEC, Março de 2008. p. 21-29. 
 
TEIXEIRA, L; TOZONI-REIS, M; TALAMANI, J. A teoria, a prática, o professor 
e a educação ambiental: algumas reflexões. Ponta Grossa, Olhar de professor, 
v. 14, n, 2, 2011, p. 227-237. 
 
TERCEIRO, E. Crise ambiental e produção destrutiva: apontamentos sobre a 
insustentabilidade do eco-desenvolvimento capitalista. Dossiê marxismo e 

ecologia. s/d.  
 
TONET, I. Educação, Cidadania e Emancipação Humana. Ijuí: Unijuí, 2005. 
 
______. Método científico: uma abordagem ontológica. São Paulo: Instituto 
Lukács, 2013.  
 
______. Interdisciplinaridade, formação e emancipação humana. Disponível em: 
http://www.ivotonet.xpg.com.br/arquivos/interdisciplinaridade_formacao_e
mancipacao_humana.pdf Acesso em: 31/03/2014. 
 
______. Educação e Ontologia marxiana. HISTEDBR On-line, Campinas, 
número especial, abr 2011, p. 135-45. 
 
TORRES, R. M. Documento de trabajo: que (y como) Es necessário aprender? In: 
Necessidades básicas de aprendizage. Estratégias de accion. Santiago: 
UNESCO/IDRC, 1993. 
 
TOZONI-REIS, M. A Pesquisa-ação participativa e a educação ambiental: uma 
parceria construída pela identificação teórica e metodológica. In: TOZONI-
REIS, M. (Org.). A Pesquisa-ação participativa em educação ambiental: 

reflexões teóricas. São Paulo, Botucatu: Annablume, Fapesp, Fundibio, 2007. p. 
121-161. 
 

http://www.ivotonet.xpg.com.br/arquivos/interdisciplinaridade_formacao_emancipacao_humana.pdf
http://www.ivotonet.xpg.com.br/arquivos/interdisciplinaridade_formacao_emancipacao_humana.pdf


274 

 

______. Contribuições para uma pedagogia crítica na educação ambiental: 
reflexões teóricas. In; LOUREIRO, C. F. B (Org.). A Questão ambiental no 

pensamento crítico. Rio de Janeiro: Quartet, 2007. p. 177-221. 
______. Educação Ambiental: natureza, razão e história. Campinas, São Paulo: 
Autores Associados, 2004.  
 
______. Natureza, razão e história: contribuições para uma pedagogia da 

educação ambiental. s/d.  
 
______. Temas ambientais como “temas geradores”: contribuições para uma 
metodologia educativa ambiental crítica, transformadora e emancipatória. 
Curitiba, Educar, Curitiba, n. 27, p. 93-110, 2006.  
 
TOZONI-REIS, M. F. C. ; SPAZZIANI, M; TALAMONI, J. L. B. ; MORALES, A. 
G. ; MAIA, J. S. S. ; MUNHOZ, R. H. ; FOSSALUZA, A. S. ; GONCALVES, C. E. 
; SOUZA, D. C. ; MENDES, C. B. ; PINTO, V. S. ; NEVES, J. P.; CRUZ, L; 
TEIXEIRA, Lucas André ; CASSINI, L. F. ; AGUDO, M. M. ; FESTOZO, M. B. ; 
FIGUEIREDO, P. B. ; FRANZI, S. . Conteúdos curriculares da educação 
ambiental na escola: contribuições da pedagogia histórico-crítica. In: VII 

Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental - EPEA, 2013, Rio Claro - SP. 
Anais do VII EPEA, 2013ª, p. 1-14. 
 
TOZONI-REIS, Marília et alli. Contribuições do pensamento marxista à 
Educação Ambiental Crítica. In: COSTA, César Augusto Soares da; LOUREIRO, 
Carlos Frederico (Orgs.). A Questão Ambiental: interfaces críticas. Curitiba: 
Appris, 2013b. p. 65-87. 
 
THIESEN, J. A Interdisciplinaridade como um movimento de articulação no 
processo ensino-aprendizagem. PerCursos, Florianópolis, v. 8, n. 1, jan- jun. 
2007. p. 87-102.  
 
TREIN, Eunice. A Contribuição do pensamento marxista à Educação 
Ambiental. In: LOUREIRO, C. F. B (Org.). A Questão ambiental no 

pensamento crítico. Rio de Janeiro: Quartet, 2007. p. 113-134.  
 
______. Perspectiva crítica e emancipatória da Educação Ambiental. Brasília, 
Salto para o futuro. Secretaria de Educação a distância. Ano XVIII, boletim 01 - 
Março de 2008, p. 42-45.  
 
UNESCO. Taller Subregional de Educación Ambiental para Educación 
secundaria. Chosica, 1976.  
 
______. La Educación ambiental: las grandes orientaciones de la Conferencia de 
Tbilisi. Vendome: Universitaires de France, 1980.  
 

http://lattes.cnpq.br/9436335002071432
http://lattes.cnpq.br/7029045758253180


275 

 

VIEIRA PINTO, Álvaro. Ciência e Existência. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
VIÉGAS, A. Educação ambiental e complexidade: uma análise a partir do 

contexto escolar. (Tese de Doutorado em Ecologia Social). Rio de Janeiro: UFRJ, 
2010. 288f. 
 
ZACARIAS, R. A Lógica destrutiva do capital, crise ambiental, mudanças 

climáticas: os movimentos sociais e a educação ambiental. Tese de Doutorado 
(Programa de Pós-Graduação em Serviço Social). Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, 2012. 178fls.  
 
ZANOTELLI, J. América Latina: raízes sócio-político-culturais. 3 ed. Pelotas: 
Educat: 2007.  
 
ZITKOSKI, J. A Pedagogia freireana e suas bases filosóficas. In: GHIGGI, 
Gomercindo, SILVEIRA, F; PITANO, S. (Orgs.).  Leituras de Paulo Freire. 

Pelotas: Seiva, 2007. p. 229-248. 
 
 


