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“Os  historiadores  futuros  talvez  se  espantem  com  nosso
senso de proporções distorcido. Como é possível que seres
inteligentes  tenham  almejado  controlar  algumas  poucas
espécies  indesejadas  por  meio  de  um  método  que
contaminou todo o meio ambiente e trouxe a ameaça da
doença e morte inclusive para nossa espécie?
Não obstante foi exatamente isso o que nós fizemos. Nós
fizemos, além de tudo, por razões que se esboroam assim
que as examinamos.”

Rachel Carson
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Para León e Diego
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RESUMO

Esta dissertação é resultado de uma investigação em que se propôs repensar a relação entre o Ensino
de História e o Meio Ambiente dialogando com a perspectiva de ensino de alguns autores do campo
da História Ambiental. Buscou-se assim construir uma horta escolar por meio da metodologia da
Pesquisa Ação Participante como um espaço de aprendizagem da disciplina de História. A pesquisa
foi  desenvolvida  em duas  escolas  públicas  estaduais  em cidades  distintas:  Escola  Estadual  de
Ensino Médio Professor Carlos Loréa Pinto em Rio Grande de maio a novembro de 2013 e Escola
Estadual de Ensino Médio Marechal Soares de Andréa no Chuí entre os meses de junho a dezembro
de 2014. Como resultado, foi  criada a horta escolar como um ambiente de diálogos em que os
estudantes fizeram parte do processo de pesquisa, surpreendendo-se com este tipo de abordagem e
apontando suas opiniões e anseios com relação ao Meio Ambiente partindo do estudo da realidade
escolar nas aulas de História. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de História, História Ambiental, Pesquisa-Ação.
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ABSTRACT

This dissertation it is an investigation which uses the methodology of participant action research to
rethink the relationship between the teaching of history and environment.  We sought to build a
space for learning and reflection materialized in a school garden to propose the dialogue with the
theoretical  field  of  environmental  history.  The  research  took  place  in  state  public  schools  in
different cities: E.E.E.M. Professor Carlos Loréa Pinto, in Rio Grande, from May to November
2013, and E.E.E.M. Marechal Soares  Andrea in  Chui,  between June and December 2014. This
research  provided  a  dialog  environment  where  the  students  were  part  of  the  research  process,
surprising themselves with this kind of approach and pointing their opinions and wishes with regard
to the environment from the study of school reality. Thus, the environmental issue that was also
perceived by the group of teachers of the school as of great relevance was being discussed in an
interdisciplinary  way  creating  new  possibilities  for  the  debate  on  the  environment  in  history
teaching.

KEYWORDS: Teaching of History, Environmental History, Action Research.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nas últimas décadas o ensino de história tem se renovado com relação à temática do meio

ambiente. Ainda que a questão ambiental não se encontre enraizada nos conteúdos programáticos da

disciplina  na  maioria  das  escolas,  são  notáveis  os  esforços  de  docentes  e  pesquisadores  desta

temática  (CARVALHO 2010,  2011,  2012,  NODARI,  2007).  Neste  sentido,  nós,  docentes  desta

disciplina, buscamos nos atualizar a fim de conhecer e ampliar as bases teóricas e metodológicas

para transformar nossa prática. Desta maneira o presente trabalho pretende fomentar o debate sobre

o Meio Ambiente no ensino de História com base no que foi apurado na pesquisa intitulada  Da

Horta Escolar  a História Ambiental:  Uma Pesquisa Ação Participante  sobre meio ambiente e

Ensino de História ligada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de

Rio  Grande-FURG.  Assim,  este  trabalho  tem  como  objetivo  fomentar  o  debate  sobre  as

possibilidades de diálogo entre o ensino de história como prática e campo de pesquisa com o tema

do meio ambiente, a fim de estimular indagações, discussões e o surgimento de novos projetos para

o ensino de história. 

Desta maneira a presente investigação pretende incluir-se no debate sobre as possibilidades

da abordagem da temática do Meio Ambiente nas aulas de história, explorando um espaço até então

pouco  acessado  por  professores  e  professoras  desta  disciplina:  a  horta  escolar.  Nesse  aspecto,

buscamos a aproximação com o campo historiográfico da História Ambiental  recorrendo a esta

abordagem para a orientação de uma práxis de ensino de História que permita interpretar as relações

históricas presentes nos fazeres da agricultura, nas plantas, no solo e saúde, em uma perspectiva

coerente com as realidades dos espaços de ensino. Desenvolvida em duas escolas públicas do Rio

Grande do Sul a pesquisa teve início na Escola Estadual de Ensino Médio Professor Carlos Loréa

Pinto,  em Rio Grande, e  posteriormente na Escola Estadual  de Ensino Médio Marechal Soares

deAndréa, no Chuí. Aspirou-se a realização de um estudo comprometido com a transformação da

prática de ensino e por isso elegeu-se os preceitos da metodologia da Pesquisa Ação Participante

desta maneira as pessoas envolvidas no processo são pensadas como participantes e colaboradoras

conscientes da pesquisa e não apenas como objetos de estudo (TRIPP, 2005, p.445).

A temática  ambiental  perpassa  diferentes  aspectos  da  vida  humana  compondo  um  dos

desafios da contemporaneidade, expressando o conflito entre a sociedade ecologicamente correta e

a  socialmente  justa  idealizada  nos  documentos  das  conferências  internacionais  sobre  Meio

Ambiente1 e  a  aceleração  da  degradação  ambiental  oriunda  do  modelo  econômico  capitalista

1 Os anseios e preocupações com meio ambiente foram tema da Conferência de Estocolmo em 1972 que deu origem

12



industrial e da globalização. O Meio Ambiente neste contexto perpassa também o campo do ensino,

resultado de diversos fatores, entre eles os debates travados desde a constituição da ecologia como

ciência  no  século  XIX,  passando  pelos  movimentos  de  contra  cultura  e  do  ambientalismo  da

segunda  metade  do  século  XX,  até  chegar  à  atualidade,  seja  por  meio  do  discurso  da

sustentabilidade2, da preservação ambiental ou da crítica social3. 

Desta forma, surgem no Brasil programas e políticas públicas que versam sobre a inserção

da  temática  do  Meio  Ambiente  como  tema  transversal  de  ensino,  fomentando  também  essa

preocupação no ensino superior com a formação de professores, e neste sentido, este trabalho surge

para contribuir com a ampliação do debate, e como forma de dar visibilidade a experiências que

foram vivenciadas ao longo da investigação.

Em nossa pesquisa defendemos a hipótese de que o ensino de história deve se renovar pelo

desenvolvimento de uma didática que permita adentrar em novos espaços, no nosso caso elegeu-se

a horta escolar, pensada como um laboratório de história “a céu aberto”. Desta maneira, por meio do

contato com as plantas, sementes e ferramentas na construção da horta, buscamos dialogar sobre os

saberes  populares  e  o  que a  ciência  histórica  nos  diz  a  respeito  do  ambiente  em que estamos

inseridos. Com isto pretendemos seguir a orientação de pesquisadores do campo História Ambiental

para o ensino de história (ARRUDA, 2008; GERHARD & NODARI, 2010; CARVALHO, 2010,

2011, 2012). 

Ensinar história em um espaço aberto -a horta - permite que mais uma porta se abra para o

ensino, e com isto, o que antes era pensado como História passa a possuir outros elementos, na

medida  em que percebemos a  influência  humana na modificação de  ambientes  naturais  com a

introdução de espécies exóticas e reconhecimento da fauna e flora nativas, além da influência da

natureza nos feitos humanos (CROSBY, 2007; DEAN, 1991). Portanto, o ensino de história na horta

permite que o conceito de História se expanda incorporando em sua interpretação o Meio Ambiente.

No entanto, de nada adiantaria abordar a questão ambiental na escola de modo meramente bancário,

apenas transmitindo informações.

ao Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente- PNUMA. Posteriormente outras conferências foram criadas
com o mesmo intento, o que vêm proporcionando uma mudança de paradigmas dos programas educacionais em
diversos países. (REIGOTA, 1994, p. 16-18)

2 A ideologia  do  desenvolvimento  sustentável  expandiu-se  a  partir  dos  anos  1980  e  desde  então  se  tornou  a
perspectiva  dominante  dentro  do  movimento  da  Educação  Ambiental  por  meio  de  ações  como  O  Programa
Internacional  da  Educação Para o Futuro  Viável  lançado pela  UNESCO em 1997,  que substituiu o Programa
Internacional de Educação Ambiental resultante da Cúpula da Terra de 1992, e também o documento intitulado
Reforma da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, publicado e difundido pela UNESCO que propunham
mudanças no campo do ensino escolar em escala global visando desenvolver recursos humanos e o meio ambiente a
fim de apoiar o progresso técnico e promover mudanças culturais e econômicas. 

3  Para Lucié Sauve a “teoria crítica” que foi inicialmente desenvolvida em ciências sociais encontrou-se com a
educação ambiental nos anos 1980 (SAUVÉ, 2005, p. 30). Esta corrente, preza pela análise das dinâmicas sociais
que são a base das realidades e problemáticas ambientais como a análise de intenções, valores ocultos e explícitos,
posições, ações e argumentos de diferentes protagonistas de uma situação.
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 Discordamos da ideia recorrente em alguns espaços educativos de que a Educação Ambiental

deve ser aliada ao ensino como forma de “conscientizar” os estudantes como se estes não tivessem

consciência de seus próprios problemas. Assim a imersão nesta investigação proporcionou diversas

aprendizagens,  desde  como  atuar  em  sala  de  aula  ao  como  construir  uma  postura  como

pesquisadora,  estabelecendo  conexões  entre  conhecimento  científico  e  o  conhecimento  popular

sobre  as  plantas,  além do universo cultural  das  crianças,  jovens e  professores  envolvidos,  pois

defendemos o preceito de que aprendendo também se ensina, e ensinando também se aprende. Esta

hipótese é um dos fundamentos da pesquisa ação participante. Segundo Fals Borda:

A potencialidade da pesquisa participante está precisamente no seu deslocamento
proposital  das  universidades  para  o  campo  concreto  da  realidade.  Este  tipo  de
pesquisa modifica basicamente a estrutura acadêmica clássica na medida em que
reduz as diferenças entre objeto e sujeito de estudo. Ela induz os eruditos a descer
das torres de marfim e a se sujeitarem ao juízo das comunidades em que vivem e
trabalham  em  vez  de  fazerem  avaliações  de  doutores  e  catedráticos.  (FALS
BORDA, 1988, p. 60)

 Desta maneira, está pesquisa foi forjada no chão da escola e apresenta o diálogo com grupos

que estão fora dos muros da universidade, e que não fazem parte de uma comunidade acadêmica,

suas prioridades, anseios e ações são outras. Não bastaria que como professora pesquisadora apenas

escrevesse em revistas acadêmicas e participasse de eventos em universidades. Isso seria pouco

diante de uma realidade escolar em qualquer escola pública brasileira. Assim, não bastaria avaliar a

situação, mas sim participar da problematização buscando solucionar questões. Fazer novamente o

mesmo caminho: avaliar, problematizar e solucionar, e assim sucessivamente, de forma dinâmica e

coletiva, sempre levando em conta que a pesquisadora também é educadora e aprendiz.

Concluindo,  a  hipótese central  de nossa investigação é  de  que a  horta  escolar  pode ser

pensada com um espaço para o Ensino de História em uma abordagem participativa e orientada nas

considerações de autores do campo da História Ambiental sobre o ensino, para que se obtenha uma

aprendizagem histórica que compreenda também o Meio Ambiente.

Ao pensar no diálogo sobre o Ensino de História e o Meio Ambiente, concordamos com

Circe Maria Bittencourt quando ela afirma 

(...) tratar de um tema que aborda as relações da história com o meio ambiente pode
provocar um certo estranhamento , como se historiadores e professores de história
estivessem invadindo  um território  alheio  e  se  propusessem a  entrar  em uma
espécie de aventura, embrenhando-se em uma seara desconhecida , exclusiva da
área das ciências da natureza. Quando, no entanto nos detemos atentamente em
diversas problemáticas ambientais, percebe-se como muitos dos temas abordados
são também familiares às ciências humanas e como aproximações entre sociedade
e meio ambiente possibilitam o enriquecimento mútuo entre as duas áreas e campos
do saber. (BITTENCOURT, 2003, p. 37)

 

Neste viés, nosso trabalho de investigação se justifica na necessidade de produção aporte
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epistemológico e empírico para a superação da noção de que dentro do ensino escolar  as temáticas

ambientais são território exclusivo das ciências da natureza. A ciência histórica tem reconhecido o

meio ambiente como território para a investigação, fomentando um campo específico dentro da

historiografia, a História Ambiental. Nas palavras de um dos historiadores que ajudou a cunhar o

termo, “A história Ambiental trata do papel e do lugar da natureza na vida do homem” (WORSTER,

1991, p. 4). Ou seja, este campo do conhecimento histórico tem como objeto de estudo o meio

ambiente e a relação de seres humanos com o mundo “natural”. E mais, neste campo historiográfico

afirma-se ainda que:

Esta  nova  história  rejeita  a  suposição  comum que  as  pessoas  são  uma  espécie
separada  e  singularmente  especial,  que  as  conseqüências  ecológicas  de  nossos
feitos passados podem ser ignorados. A história mais antiga poderia negar o fato de
que  as  pessoas  vêm  vivendo  há  bastante  tempo  neste  planeta,  mas  a
desconsideração geral deste fato sugeriria que elas não eram e verdadeiramente não
são parte do planeta. Os historiadores ambientais, por outro lado compreendem que
o conhecimento não poderia se permitir ser tão ingênuo. (WORSTER, 2003, p. 24)

A questão  ambiental  perpassa  diversos  espaços  sociais,  compondo  um dos  temas  mais

recorrentes e ao mesmo tempo mais complexos da sociedade contemporânea. É um assunto que

vêm  sendo  amplamente  difundido  nas  últimas  três  décadas,  principalmente  pelo  viés

preservacionista e pela ideia de natureza como recurso, tão recorrente nas metas globais para a

melhoria  da  qualidade  do  ar,  ou  para  a  preservação  da  água  e  consumo  consciente.  Segundo

Loureiro

A questão ambiental constitui uma das mais importantes dimensões de atenção e
análise por parte dos múltiplos seguimentos, grupos e classes sociais que compõem
a sociedade contemporânea. Isto pode ser observado no aumento expressivo, tanto
qualitativo  quanto  quantitativo,  de  debates,  produção  teórica  e  manifestações
sociais abordando a temática, desde a década de setenta. Por diferentes motivações
e  necessidades,  praticamente  todo  o  sujeito  individual  e  coletivo  menciona  e
reconhece o ambiente como dimensão indissociável da vida humana e base para a
manutenção e preservação da vida. (LOUREIRO, 2006, p.11)

Neste contexto, a escola é um espaço que vem recebendo uma grande responsabilidade no

que tange a formação de cidadãos planetários, com consciência para intervir positivamente no Meio

Ambiente.  Desta  maneira,  o  Meio  Ambiente  passou  a  ser  um  tema  transversal  que  deve  ser

abordado em todas as disciplinas do currículo escolar (PCN’S, 1998). Sendo assim, na disciplina de

História a questão ambiental deve receber atenção e também é imprescindível para a abordagem de

todos os  outros  temas transversais:  gênero,  orientação sexual,  ética,  pluralidade cultural,  saúde,

trabalho e consumo. No entanto, cabe mencionar que existem diferentes concepções sobre o que é o

Meio Ambiente e de ações para a melhoria da qualidade de vida. É importante compreender o papel

da  disciplina  de  História  no  contexto  da  mudança  de  atitudes  e  de  reflexão  que  o  mundo
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contemporâneo apresenta, e para tanto é necessário atualizar tanto os conteúdos, quanto a forma

como eles são trabalhados. Para Ely Bergo de Carvalho

Uma  reação  à  emergência  da  “questão  ambiental”  foi  a  institucionalização  da
Educação Ambiental. Todavia, a inclusão do meio ambiente como tema transversal
nos Parâmetros Curriculares Nacionais,  em 1996,  pode ser entendido como um
novo conjunto de informações que devem ser “passadas” para os alunos. Em tal
perspectiva reducionista e disjuntiva, a Educação Ambiental seria apenas um tema
para as áreas de Geografia e Biologia. De forma que não é coincidência que sejam
os professores dessas disciplinas que organizam, prioritariamente, os trabalhos de
Educação Ambiental nas escolas. Mas é uma ilusão pensar que apenas informações
descontextualizadas alterem o comportamento dos alunos. (CARVALHO, 2011, p.
2)

É possível perceber que a disciplina de história encontra-se, todavia, desprovida de suporte

específico para desenvolver problemáticas ambientais no contexto escolar, já que de certa maneira,

existe a predominância das ciências da natureza neste campo, inclusive no campo da Educação

Ambiental.  Esse  quadro  vem  se  revertendo,  no  entanto,  é  comum  encontrar  estudantes  de

licenciatura, ou até mesmo professoras de História, carentes de suporte para seus projetos. Neste

sentido,  esta  pesquisa se justifica pela relevância de sua abordagem, e  do método aplicado por

tratar-se de uma perspectiva participativa. 

O tema da pesquisa surgiu justamente do trabalho docente, pois foi a partir da imersão na

escola pública que a demanda por um projeto que abordasse a temática do meio ambiente, e em

especial a construção de uma Horta Escolar estimulou a tentativa de fazer das aulas de história um

espaço-momento para atender essa necessidade, assumindo assim, o papel que cabe a disciplina na

transformação social que o mundo contemporâneo nos exige. 

A justificativa  que  emerge  da  prática  consiste  da  demanda  por  projetos  de  Educação

Ambiental, em especial à construção da Horta Escolar. Estes temas foram trabalhados em aulas, na

horta escolar e na sala de aula por meio de avaliações escritas, ligando sempre a atividade aos

conteúdos de história do ensino fundamental e médio, inicialmente na Escola Estadual de Ensino

Médio Carlos Loréa Pinto, no bairro COHAB 4, município de Rio Grande, com turmas de 1º, 2º, e

3º anos do ensino médio, onde foi desenvolvido o projeto de horta ecológica “Horta Mandala”,

inspirado em métodos agro ecológicos de cultivo (ALTIERI, 2004) e na permacultura (MENEZES,

2011) entre os meses de maio e dezembro de 2013. Nesta escola, a gestão escolar incluiu a horta no

Programa Escola Aberta, proposta do Ministério da Educação, em que ocorrem oficinas aos sábados

abertas à participação de estudantes, funcionários e comunidade. 

 A demanda  pela  construção  de  uma  horta  escolar  também  esteve  presente  na  Escola

Estadual de Ensino Médio Marechal Soares de Andréa, no município do Chuí, onde a pesquisa foi

realizada nas turmas dos anos finais do ensino fundamental e também com o ensino médio. Nas
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atividades realizadas para o diagnóstico da realidade da escola para verificação da demanda pela

construção da horta surgiram afirmações como “Eu gostaria que a horta fosse atrás da escola. Eu

também acho que deveríamos fazer isso porque é uma coisa que podemos nos divertir bastante, e

também aprendemos a coisas melhores, para talvez poder mudar o mundo” (L.L. 6º ano, 2014). Ou

seja, a horta é pensada pelos estudantes como um espaço para aprender de forma divertida, não

apenas  o  que  se  refere  ao  conteúdo,  mas  também  aos  valores  humanos  fundamentais  para  a

mudança social. A horta surgiu também como uma estratégia para ocupar espaços ociosos da escola,

como o pátio atrás do prédio, pelo anseio de transformar um local que servia apenas para acumular

lixo:

Eu gostaria muito que houvesse uma horta. 
Poderíamos fazer atrás da escola juntar o lixo para fazer a horta, podemos plantar e
cobrir com alguma coisa para ninguém destruir, temos que cuidar elas bem, temos
que  plantar  variadas  plantinhas  temos  que  regar  elas  todos  os  dias  para  elas
crescerem rápido, bem e saudáveis. (R.A.R. 6º ano, 2014)

  A horta surge também como uma proposta de reciclagem, e de responsabilidade individual

que se reflete no coletivo, assim como uma alternativa para a de produção de alimentos.

Eu quero participar por que acho muito legal a ideia de fazer uma horta.
Seria bom, junto com a horta usar pneus e garrafas pet como canteiros, também
plantar flores e fazer sucos com alguma atividade do pátio.
Gosto da Horta em formato de Mandala porque é diferente, fica mais bonito do que
um monte de canteiros em linha reta. 
E se todos colaborarem com um pouquinho de consciência vai ser um projeto bem
legal. (A.I. 7º ano, 2014) 

Com este projeto, pensamos em possibilidades para realizar essa mudança por meio de uma

proposta pedagógica diferenciada, com uma pluralidade de enfoques: cognitivo, sensorial, afetivo,

experiência, criativo estético, experimental, pragmático e crítico. Todos esses enfoques podem ser

explorados no espaço da horta escolar nas aulas de História. Para isso, a disciplina deve dialogar

com as  outras  matérias  do currículo,  sem deixar  de lado as  questões  pertinentes  a  sua  própria

constituição,  suas  características  e  prioridades,  principalmente  no  que  tange  a  importância  do

conhecimento da História para a contextualização de uma situação e sua problematização. Para

Loureiro:

observamos que à reitificação da natureza, como algo previamente pronto, a qual
os  seres  humanos  não  pertencem,  e  a  despolitização  do  debate  ambiental,
estabelecem a possibilidade de busca de soluções tecnocráticas e gerenciais dos
problemas, desvinculadas da análise do padrão societário. Por isso, é comum falar-
se  em alternativas  exclusivamente  tecnológicas  para  resolver  os  problemas  de
poluição, alimentação, conservação de recursos naturais, em uma base científica
rigorosa,  como  se  fosse  possível  fazê-lo  fora  de  um  contesto  histórico  e
sociopolítico determinado.  Além disso,  é também comum se associar,  de modo
simplista e equivocado, a prática ambientalista a conservação de áreas naturais,
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como  se  a  natureza  fosse  algo  do  qual  não  fizéssemos  parte  com o  qual  não
interagíssemos  e/ou  algo  imutável  que  possibilita  uma  representação  única  que
conduz  a  ação,  a  intencionalidade  e  as  necessidades  humanas.  (LOUREIRO,
2006, p.12.)

Dado o exposto, esta investigação torna-se pertinente na medida em que se soma aos estudos

que buscam aprimorar o Ensino de História para que as questões relacionadas ao Meio Ambiente

estejam contextualizadas, e a natureza não seja percebida como algo separado e alheio as ações

antrópicas, tão pouco as ações humanas sejam pensadas como impermeáveis aos fatores naturais do

meio, como se somente com tecnologias sustentáveis pudéssemos resolver as questões ambientais.

Em nossa investigação pretendemos superar a ideia de que Educação Ambiental é um tema

que cabe somente às ciências da natureza, como a biologia e ecologia. Segundo Reigota: “Embora a

ecologia, como ciência, tenha importante contribuição a dar à educação ambiental, ela não está mais

autorizada que a história, o português, a química, a geografia, a física etc.”  (REIGOTA, 1994, p.

25). Neste sentido, ao propor um ensino de história reflexivo, com diálogo interdisciplinar e que

possa  explorar  outros  cenários  além  da  sala  de  aula,  no  caso  a  Horta  Escolar,  não  estamos

afirmando que o Meio Ambiente corresponde ao espaço separado do indivíduo. Indivíduo e Meio

Ambiente são indissociáveis e a História mostra que invariavelmente as ações antrópicas podem

beneficiar  ou  prejudicar  aquilo  que  entendemos  como  natureza.  Segundo  recomendação  dos

Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), um dos grandes dilemas para a abordagem da temática

ambiental  nas  escolas  está  na fragmentação das  áreas  do  saber,  o  que  dificulta  uma resolução

integrada dos problemas, no entanto, por meio da elaboração de projetos que envolvam diferentes

disciplinas este dilema pode ser superado:

Entretanto, a formulação do projeto educacional da escola, por meio da discussão,
decisão  e  encaminhamentos  conjuntos,  com  atribuição  de  responsabilidades,
possibilita  superar  o  fracionamento  do  saber:  as  divergências  de  interesses,  as
várias formações profissionais e as diferentes escalas de valores, por terem que se
articular  na  efetivação  de  um  projeto  pedagógico,  podem  contribuir  para  a
construção  desse  espaço  coletivo.  Além  disso,  viabiliza-se  o  diálogo  entre
docentes, e a atuação conjunta (professores entre si, professores com alunos e com
a comunidade), em que será possível a construção de atitudes e valores. Atividades
como a realização de excursões, criação de viveiros de muda e hortas comunitárias,
participação em debates etc., possibilitam um trabalho mais integrado, com maior
envolvimento dos alunos, e a participação no espaço social mais amplo, no que se
refere à solução dos problemas ambientais. (BRASIL, PCN's – Meio Ambiente,
1997, p. 192)

Desta forma, a pesquisa se justifica também pela incorporação de outros materiais didáticos.

Primou-se assim por investigar a historicidade de espécies vegetais, como forma de aproveitar o

espaço  da  horta  ecológica  escolar  para  realizar  atividades  de  ensino-aprendizagem,  pois  como
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sugere Donald Worster

Toda  a  história  da  humanidade  tem  dependido  crucialmente  das  plantas,  para
alimento,  remédio,  material de construção, habitat  de animais de caça e escudo
contra o restante da natureza. As plantas têm sido quase invariavelmente, aliadas
dos humanos na luta para sobreviver e prosperar. Assim quando homens e plantas
se encontram, nascem mais temas de história ambiental do que em qualquer outra
circunstância. (WORSTER, 1991, p. 203)

A disciplina escolar de História é pensada nesta investigação como arena para que se possa

gerar a problematização da realidade socioambiental.  Ao concordarmos com a premissa de que se

faz  necessário  intensificar  a  renovação  do  ensino  de  história  por  meio  do  debate  sobre  Meio

Ambiente, propomos que esta articulação pode acontecer por meio de documentos escritos e não

escritos, presentes na vida cotidiana, para além das salas de aulas, no nosso caso, com a construção

da horta escolar.

O propósito  central  desta  investigação foi  fomentar  o  debate  sobre  a  temática  do  meio

ambiente nas aulas de história do ensino fundamental e médio, com os objetivos de:

 Transformar o espaço e a prática de ensino pela construção de uma horta escolar;

 Fazer  da  horta  escolar  um  espaço  momento  propício  para  saídas  de  campo,

observações e acervo de materiais que servem como meio de aproximação com o

campo historiográfico da História Ambiental, além de criar mais um recurso para a

melhoria  da  qualidade  da  alimentação  escolar,  ou  ao  menos  refletir  sobre  a

qualidade dos alimentos e a história do solo, das ferramentas e das plantas;

 Construir os dados da pesquisa junto as pessoas envolvidas no trabalho escolar por

meio  da  metodologia  da  Pesquisa  Ação  que  estimula  a  descentralização  do

protagonismo do pesquisador na construção dos resultados,  ou seja,  dos saberes

gerados por meio da investigação.

A tentativa de criar uma relação de horizontalidade entre pesquisador e grupo pesquisado

visa respeitar a autonomia e empoderar o grupo, bem como reforçar o caráter de aprendiz e o

comprometimento  do  pesquisador  a  fim  de  que  os  estudantes  participem  conscientemente  da

elaboração da problemática e do planejamento das estratégias. Com o enfrentamento dos problemas

encontrados, será possível analisar os resultados obtidos e desta forma planejar novas estratégias,

em processo de aperfeiçoamento contínuo. 
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1. SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, ENSINO DE HISTÓRIA E HISTÓRIA

AMBIENTAL

Neste capítulo apresentamos uma revisão bibliográfica de leis, artigos e livros que abordam

a temática da Educação Ambiental no Brasil, bem como a sua ressonância na sala de aula, por meio

do suporte de autores e autoras do campo da História Ambiental que propõe diálogos entre este

ramo historiográfico e o Ensino de História. 

Assim,  recorremos  inicialmente  às  cartas  e  declarações  de  conferências  internacionais

realizadas pela ONU e UNESCO sobre o Meio Ambiente, pois elas serviram de base para os pactos

internacionais que tem feito com que países como o Brasil invistam em capacitação para lidar com

as questões ambientais no campo da educação. Além disso, elas também definem o que se conhece

como  Educação  Ambiental,  imprimindo  concepções  de  Meio  Ambiente  em  suas  diferentes

correntes. A partir de então, passaremos à revisão das políticas públicas para educação brasileira,

focando na LDB e nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a fim de localizar a função do Ensino de

História  e  sua  relação  com a  categoria  Meio  Ambiente  impressa  nestes  documentos.  Por  fim,

apresentaremos referências da produção do campo da História Ambiental sobre o Ensino de História

no Brasil.

1.1  As  conferências  internacionais  sobre  Meio  Ambiente  e  o  nascimento  da  Educação

Ambiental e suas correntes

Em nosso projeto propomos uma abordagem histórica e crítica do Meio Ambiente para lidar

com as questões ambientais na sala de aula, compreendendo assim que é imprescindível dialogar

com a Educação Ambiental, e neste sentido se faz necessário analisar as políticas públicas para a

E.A. no Brasil, a fim de garantir um posicionamento consciente sobre a nossa prática cotidiana em

sala de aula e no mundo. Afinal, como profissionais do ensino, nossa formação é influenciada por

políticas oriundas de tendências internacionais no cenário globalizado. 

Para abordar  a  História  da E.A.  no Brasil  é preciso observar  as tendências ditadas  pela

Organização das Nações Unidas-ONU, e em especial a Organização Internacional para a Educação

Ciência  e  Cultura-UNESCO,  organismo  da  ONU  responsável  pela  divulgação,  realização  e

financiamento  de  seminários  regionais  que  envolvem pesquisadores,  universidades,  governos  e

comunidades em todos os continentes buscando estabelecer fundamentos filosóficos e pedagógicos,

assim como publicando textos e artigos sobre Educação Ambiental em diversos idiomas. 

Todavia,  antes  de  abordar  as  conferências  internacionais  realizadas  pela  ONU  que

influenciaram a educação brasileira, precisamos observar que o contexto em que surgiram remete a
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um problema que há muito preocupava a sociedade: o crescimento industrial com consequências

socioambientais  que  comprometia  a  qualidade  de  vida  em  países  desenvolvidos  gerando

preocupações em escala global. Estas preocupações foram o foco das discussões ocorridas em um

encontro realizado em Roma no ano de 1968. Cientistas dos países desenvolvidos encontraram-se

para  debater  o  consumo,  com  a  perspectiva  do  meio  ambiente  como  recurso,  planejando  o

crescimento da população e o uso das reservas não renováveis até meados do século XXI. Assim, a

deliberação  do  Clube  de  Roma  propõe  uma  mudança  radical  na  mentalidade  de  consumo  e

procriação conforme publicado no livro Limites do Crescimento, lançado no Brasil em 1978. Este

livro foi uma referência internacional às políticas e projetos em longo prazo, mas, segundo Reigota,

“também foi alvo de muitas críticas de intelectuais latino-americanos, que liam nas entrelinhas a

indicação de que para se conservar o padrão de consumo dos países industrializados era necessário

controlar o crescimento da população nos países pobres” (REIGOTA, 1994, p.14). Esse encontro e

o livro gerado a partir das conclusões do Clube de Roma colocaram o problema do meio ambiente

em pauta numa escala global, fazendo com que a ONU realiza-se a primeira conferência sobre o

meio ambiente, e a partir daí outras, se tornando um órgão de referência mundial sobre as questões

ambientais.

 Dado  o  exposto,  no  que  tange  às  orientações  da  ONU  para  a  Educação  Ambiental,

encontramos na década de 1970 um divisor de águas, pois foi o momento em que foram formuladas

as três principais declarações sobre o meio ambiente que fizeram com que o Brasil se posicionasse

com relação ao meio ambiente natural. 

Entre  os  dias  05  e  16  de  junho  de  1972  foi  realizada  a  Conferencia  Internacional  de

Estocolmo  que  lançou  o  Programa  Internacional  das  Nações  Unidas  para  Meio  Ambiente  -

PNUMA. Este documento foi formado por 7 proclamações e 26 princípios para “inspirar e guiar os

povos na preservação e melhoria do meio ambiente humano”,  no entanto,  neste  mesmo evento

países como o Brasil e a Índia tornaram oficial a posição de que estariam dispostos a pagar o preço

da poluição em troca do “progresso”, permitindo assim a instalação de empresas multinacionais

poluidoras  que  estavam  impedidas  ou  com  dificuldades  de  funcionar  em  outros  países.

Posteriormente esta atitude ocasionou graves consequências para o meio ambiente humano nos dois

países4, e por que não dizer, em escala global na perspectiva de ambiente integrado. 

4 No Brasil na cidade de Cubatão surgiram casos de acefalia com maior frequências graças a atmosfera contaminada
pela  poluição  das  indústrias  de  fertilizantes.  Na  Índia  o  acidente  de  Bophal  ocorrido  na  indústria  química
multinacional  que  operava  sem as  medidas  de  segurança  exigidas  provocou  a  morte  de  milhares  de  pessoas.
(REIGOTA, 1994, p. 14) Na cidade do Rio Grande, onde nossa a pesquisa teve início, os níveis de poluição são
intensos, pois a cidade serve de polo industrial e porto de escoamento da indústria petroquímica e de fertilizantes.
Entre outros aspectos negativos da poluição estão os riscos reprodutivos.  (OLIVEIRA, STEIN, SANSEVERINO,
VARGAS, FACHEL, SCHÜLER, 2002)
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 Alguns autores consideram esta conferência como a pedra fundamental da construção da

Educação Ambiental, já que “Uma resolução importante da conferência de Estocolmo foi a de que 

se  deve  educar  o  cidadão  para  a  solução  dos  problemas  ambientais.  Podemos  então

considerar que surge aí o que se convencionou chamar de educação ambiental.” (REIGOTA, 1994,

p.14) Compreendemos,  no entanto,  que a Conferência de Estocolmo serviu de ponto centralizador para

identificar os problemas ambientais muito mais do que um começo da ação para resolvê-los. Nesse período,

realizaram-se  experiências  e  práticas  de  Educação  Ambiental  em  diversos  países,  o  que  possibilitou

importantes contribuições na sua conceituação, orientada por uma ética centrada na natureza, que pode ser

identificada como o surgimento da Vertente Ecológico-Preservacionista da Educação Ambiental ou

Corrente Conservacionista/Recursista, que segundo Saúve é uma corrente centrada na conservação

dos  recursos  naturais,  como  veremos  mais  adiante.  A Conferência  de  Estocolmo  inspirou  um

interesse  renovado  na  Educação  Ambiental  na  década  de  1970,  estabelecendo  uma  série  de

princípios regentes para um programa internacional e planejando um seminário internacional sobre

o tema, que se realizou em Belgrado, em 1975.

 Neste  momento as discussões com relação à  natureza da Educação Ambiental  estavam

iniciando e postulando as bases deste campo do saber. Como exemplo de iniciativa que fomentou o

encontro  de  Belgrado  encontramos  o  seminário  realizado  em  Tammi  pela  Comissão  Nacional

Finlandesa para a UNESCO em 1974. Esse seminário afirmou que a Educação Ambiental permite

alcançar os objetivos de proteção ambiental  e que não se trata de um ramo da ciência ou uma

matéria de estudos separada, mas de uma educação integral permanente. Assim, após essa definição

da  E.A. ocorreu  entre  os  dias  13  e  22  de  outubro de  1975 na então  Iugoslávia  o  encontro  de

especialistas  da  Educação  que  definiram  os  objetivos  da  E.A.  O  documento  gerado  por  esse

encontro que ficou conhecido como Carta de Belgrado propunha “Uma estrutura global para a

Educação Ambiental” iniciando com um testemunho e uma avaliação:

Nossa geração foi testemunha de um crescimento e de um progresso tecnológico
sem  precedentes,  que  mesmo  quando  aportou  benefícios  a  muitas  pessoas,
provocou ao mesmo tempo graves conseqüências sociais e ambientais. Aumenta a
desigualdade  entre  ricos  e  pobres,  entre  as  nações  e  dentro  delas;  e  existem
evidências  de  uma  crescente  degradação  ambiental,  sob  diferentes  formas,  em
escala mundial. Esta situação, apesar de causada principalmente por um número
relativamente pequeno de países, afeta a toda humanidade. (UNESCO, 1975, p. 1)

A Carta de Belgrado como resultado da colaboração entre a UNESCO com o Programa das Nações

Unidas para o Meio ambiente (PNUMA), em resposta à recomendação 96 da Conferência de Estocolmo,

criou o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), destinado a promover, nos países membros,

tais como o Brasil, a reflexão, a ação e a cooperação internacional no que se refere ao meio ambiente.  A

proposta de Educação Ambiental  que a Carta  de Belgrado determina afirma que o crescimento
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econômico é inevitável, e que cabe a E.A. preparar cidadãos para um futuro em que a felicidade

humana deve ser o centro do desenvolvimento, reafirmando o compromisso deste campo com a

manutenção do capitalismo:

A  Recomendação  96  da  Conferência  sobre  o  Meio  Ambiente  Humano  de
Estocolmo pediu um maior desenvolvimento da Educação Ambiental, considerada
como  um dos  elementos  fundamentais  para  poder  enfrentar  seriamente  a  crise
ambiental no mundo. Essa nova Educação Ambiental deve se basear e se vincular
amplamente  aos  princípios  básicos  definidos na Declaração das  Nações Unidas
sobre a “Nova Ordem Econômica Internacional”. É nesse contexto que devem ser
colocados os fundamentos para um programa mundial de Educação Ambiental que
possibilitará o desenvolvimento de novos conhecimentos e habilidades, de valores
e atitudes, enfim, um esforço direcionado a uma melhor qualidade do ambiente, e
de fato, para uma melhor qualidade de vida para as gerações presentes e futuras.

(UNESCO, 1974, p. 2)

Assim,  a  carta  define  seis  objetivos  indicativos  da  Educação  Ambiental  que  tem como

destinatários o público em geral:

D. Objetivos da Educação Ambiental
Tomada de consciência: Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir maior
sensibilidade  e  consciência  do  meio  ambiente  em  geral  e  dos  problemas.
Conhecimentos: Ajudar  às  pessoas  e  aos  grupos  sociais  a  adquirir  uma
compreensão  básica  do  meio  ambiente  em  sua  totalidade,  dos  problemas
associados  e  da  presença  e  função da  humanidade  neles,  o  que  necessita  uma
responsabilidade crítica. 
Atitudes:  Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir valores sociais e um
profundo interesse pelo meio ambiente que os impulsione a participar ativamente
na sua proteção e melhoria. 
Aptidões: Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a adquirir as aptidões necessárias
para resolver os problemas ambientais. 
Capacidade de avaliação: Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a avaliar  as
medidas e os programas de educação ambiental em função dos fatores ecológicos,
políticos, sociais, estéticos e educativos. 
Participação: Ajudar às pessoas e aos grupos sociais a desenvolver seu sentido de
responsabilidade e a tomar consciência da urgente necessidade de prestar atenção
aos problemas ambientais, para assegurar que sejam adotadas medidas adequadas. 

(UNESCO, 1975, p. 2-3)

Dois anos após o lançamento da Carta de Belgrado, ocorreu em Tbilisi, na extinta União das

Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Conferência Intergovernamental

 sobre Educação Ambiental entre os dias 14 e 26 de outubro de 1977. Ponto culminante do

Programa Internacional de Educação Ambiental onde foram definidos os objetivos e as estratégias

pertinentes em nível nacional e internacional, reafirmando a E.A. como um elemento essencial da

educação global para a resolução dos problemas e em favor do bem-estar da comunidade humana

por meio da participação ativa dos educandos na educação formal e não-formal. A importância dada

às relações natureza-sociedade, dentro dos debates, foram documentadas na Declaração de Tblisi,
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composta por 46 recomendações, cada uma com diversos itens. A Recomendação nº 1 delimita,

entre  outras  questões,  a  compreensão  de  mundo,  dos  objetivos  e  meios  para  a  realização  da

Educação Ambiental  recomendando primeiramente que: 

a.  Ainda que seja óbvio que os aspectos biológicos e físicos constituem a base
natural do meio humano, as dimensões socioculturais e econômicas, e os valores
éticos definem,  por sua parte,  as orientações e os instrumentos com os quais o
homem poderá  compreender  e  utilizar  melhor  os  recursos  da  natureza  com o
objetivo de satisfazer as suas necessidades;
 b.  A educação  ambiental  é  o  resultado  de  uma  reorientação  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; 
c. Um objetivo fundamental da educação ambiental é lograr que os indivíduos e a
coletividade compreendam a natureza complexa do meio ambiente natural  e do
meio  ambiente  criado  pelo  homem,  resultante  da  integração  de  seus  aspectos
biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais, e adquiram os conhecimentos,
os valores, os comportamentos e as habilidades práticas para participar responsável
e eficazmente da prevenção e solução dos problemas ambientais, e da gestão da
questão da qualidade do meio ambiente. (UNESCO, 1977, p.1)

A Declaração de Tblilisi afirmava que a Educação Ambiental deve ser fornecida a pessoas

de todas as idades, em todos os níveis, e no âmbito da educação formal e não-formal.  Além disso,

ela deve ser uma instrução geral continua a reagir às mudanças que ocorrem em todo o mundo. O

seu  objetivo  seria  preparar  os  indivíduos  e  grupos  para  resolver  problemas  através  de  uma

abordagem abrangente, fundamentos éticos, e enraizada em uma ampla base interdisciplinar. Ficou

estabelecido assim que a Educação Ambiental deve ser dirigida para a comunidade, estimulando o

senso  de  responsabilidade  das  pessoas,  sob  a  ótica  da  interdependência  entre  as  comunidades

nacionais e de solidariedade entre toda a humanidade. 

 Este documento foi a base para a formulação de estratégias e ações nos planos regional,

nacional e internacional discutindo os aspectos relativos a questão ambiental, sejam eles políticos,

sociais, econômicos, tecnológicos, éticos, ecológicos, deixando uma marca nas políticas públicas

brasileiras para a Educação. Assim, em escala global, a  Educação Ambiental é orientada para a

compressão  das  interdependências  políticas  e  econômicas e  da  relação  entre  meio  ambiente  e

desenvolvimento, desta forma, tornou-se imperativo na E.A. considerar o ambiente como um todo e

aplicar  uma  abordagem interdisciplinar,  envolvendo  os  alunos.  As  recomendações  oriundas  da

Conferencia  de  Tblilisi  favoreceram  também  o  financiamento  da  Educação  Ambiental,  pois

recomendou-se aos  Estados-Membros que  integrassem a  E.A.  na  sua  política  geral  firmando o

compromisso  com  a  UNESCO,  responsável  por  prestar  cooperação  técnica  aos  países  em

necessidade.  Como  contrapartida,  os  governos  deveriam  realizar  avaliações  sistemáticas  da

influência  de projetos  de desenvolvimento sobre o meio  ambiente,  conforme recomendação do
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mesmo documento.

No Brasil,  em 1973,  criou-se a  Secretaria  Especial  do Meio  Ambiente (SEMA),  que se

preocupou em definir  o papel da Educação Ambiental  no contexto nacional.  Segundo Loureiro,

quando a E.A. chegou ao país, na época da ditadura civil militar e logo depois no início da abertura

política,  os  movimentos  sociais  estavam  esfacelados  (LOUREIRO,  2010),  neste  sentido,  a

Educação Ambiental cumpriu um caráter fortemente institucional. Esta trajetória foi iniciada em

1975 quando foi promovido pelo Governo Federal o Primeiro Encontro Nacional sobre Proteção e

Melhoria do Meio Ambiente, cumprido o que foi estabelecido no pacto firmado com a UNESCO.

Finalmente  em  1977  foi  criado  o  primeiro  documento  brasileiro  sobre  Educação  Ambiental,

assinado pela Secretaria Especial do Meio Ambiente e pelo Ministério do Interior. O texto aborda o

significado  do  termo  “Educação  Ambiental”  baseado  na  Conferência  Internacional  de  Tbilisi

(1977).

Todos  essas  contribuições  fundamentais  para  a  instituição  da  Educação  Ambiental  que

ocorreram na década de 1970 foram a base das políticas públicas posteriores que contribuíram para

formular a visão de Ambiente que permeia os textos das leis que orientaram a obrigatoriedade da

Educação Ambiental  no  Brasil.  Em 1981 foi  promulgada a  Lei  Federal  nº6938/81  destinada  a

solucionar  problemas  ambientais,  que  institui  a  “Política  Nacional  do  Meio  Ambiente”,

estabelecendo que:

Art  1º  -  Esta  Lei,  com fundamento no  art.  8º,  item XVII,  alíneas  c,  h  e  i,  da
Constituição Federal, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos  de  formulação  e  aplicação,  constitui  o  Sistema  Nacional  do  Meio
Ambiente,  cria  o  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  e  institui  o  Cadastro
Técnico Federal de Atividades e instrumentos de Defesa Ambiental.

(BRASIL, LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981)

Esta política consistiu na realização e capacitação para os debates sobre como deveria ser a

Educação Ambiental para se trabalhar na Escola. Segundo Reigota, durante a década de 1980 havia

o debate nos meios educacionais em que se discutia se a Educação Ambiental deveria ou não ser

uma  disciplina  a  mais  no  currículo  escolar.  E  neste  contexto,  conforme  o  autor  descreve,  o

“Conselho  Federal  de  Educação  optou  pela  negativa,  assumindo  as  posições  dos  principais

educadores ambientalistas brasileiros da época, que consideravam a educação ambiental como uma

perspectiva de educação que deve permear todas as disciplinas.” (REIGOTA, 1994, p. 25). Com

esta visão de uma Educação Ambiental interdisciplinar é que a lei deliberou a criação de um sistema

responsável pela proteção e melhoria da qualidade ambiental formado pelos órgãos e entidades da

União, dos Estados, e do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações

instituídas pelo Poder Público na forma do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA,
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estruturando a criação do Sistema Nacional de Meio Ambiente conforme disposto no artigo 6º: 

 Órgão Superior:  o Conselho Nacional  do Meio Ambiente -  CONAMA, com a
função de assistir o Presidente da República na formulação de diretrizes da Política
Nacional do Meio Ambiente; II -  Órgão Central:  a Secretaria Especial do Meio
Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior, à qual cabe promover, disciplinar e
avaliar  a  implantação  da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente;  III  -  Órgãos
Setoriais:  os órgãos ou entidades  integrantes  da Administração Pública  Federal,
direta ou indireta, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, cujas
entidades estejam, total ou parcialmente, associadas às de preservação da qualidade
ambiental  ou  de  disciplinamento  do  uso  de  recursos  ambientais;  IV -  Órgãos
Seccionais:  os  órgãos  ou  entidades  estaduais  responsáveis  pela  execução  de
programas  e  projetos  e  de  controle  e  fiscalização das  atividades  suscetíveis  de
degradarem a  qualidade  ambiental;  V—Órgãos  Locais:  os  órgãos  ou  entidades
municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades,  nas suas
respectivas áreas de jurisdição.

 (BRASIL, LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981)

Posteriormente, no ano de 1990 foram realizadas mudanças na lei. O CONAMA tornou-se

então órgão consultivo e deliberativo, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho

de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais,

deliberando  no  âmbito  de  sua  competência,  sobre  normas  e  padrões  compatíveis  com o  meio

ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida conforme redação dada

pela  Lei  nº8.028  de  1990  que  estabeleceu  também como  órgão  central  a  Secretaria  do  Meio

Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e

controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio

ambiente. A lei também atribui ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis – IBAMA e posteriormente com a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação

da Biodiversidade, a finalidade de executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o

Meio Ambiente, de acordo com as respectivas competências. 

Como resultado  desta  lei,  o  governo  brasileiro  lançou  o  programa “Nossa  Natureza,  O

Desafio do Desenvolvimento Sustentável” em 12 de outubro de 1981, afirmando o compromisso

com o desenvolvimento sustentável. Em 1991, o Ministério da Educação (MEC) e Secretaria de

Estado  de  Meio  Ambiente  (SEMA),  apoiados  pela  United  Nations  Educational,  Scientific  and

Cultural Organization (UNESCO) e a embaixada do Canadá, realizaram o “Encontro Nacional de

Políticas e Metodologias para Educação Ambiental”. Um ano depois o Brasil foi sede da Rio- 92,

Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento.  Neste  evento

paralelamente  ocorreu  a  1º  Jornada  Internacional  de  Educação  Ambiental  e  Workshop  sobre

Educação Ambiental  e  também a Cúpula  ou Cimeira da Terra.  Entre  os  dias  3 e  14 de Junho

aconteceram  diversos  debates  sobre  questões  metodológicas  e  as  informações  trocadas  entre
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pessoas de várias nacionalidades proporcionaram a elaboração de três importantes documentos que

ainda hoje são referência para a prática em Educação Ambiental. São eles:

a) Agenda 21: Conjunto de propostas ratificadas pelos governantes de mais 170 países que

participaram da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.

b) Carta  Brasileira  para  a  Educação  Ambiental:  Afirmou  a  necessidade  de

comprometimento do poder (em âmbito público federal, estadual e municipal) para cumprimento da

legislação  brasileira  e  introdução  da  Educação  Ambiental  em todos  os  níveis  do  ensino.  Este

documento foi produzido pelo Workshop coordenado pelo MEC.

c)  Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade

Global: Este tratado contém os princípios e um plano de ação para educadores ambientais.

A Rio-92 propiciou a abertura para a promoção da Educação Ambiental com pilares bem

definidos. Para responder os compromissos firmados na Carta Brasileira para Educação Ambiental,

o Ministério da Educação e Cultura (MEC) promoveu no mesmo ano o 1º Encontro Nacional de

Centros de Educação Ambiental (CEAs), onde os coordenadores dos centros existentes dialogaram

sobre  propostas  pedagógicas  e  também  sobre  recursos  institucionais,  além  disso  apresentaram

projetos e experiências em Educação Ambiental. Dando sequência a estratégia brasileira, o MEC

passou a investir na construção de centros de Educação Ambiental como espaços de referência,

visando a formação integral do cidadão para interagir em diferentes níveis e modalidades de ensino

e  introduzindo  práticas  de  Educação  Ambiental  nas  comunidades.  Também  foram  criadas

posteriormente as Comissões Inter Institucionais de Educação Ambiental que visava incentivar a

criação de projetos nos Estados da Federação. 

A partir de 1993, além do trabalho desenvolvido pelo IBAMA de acordo com a Política

Nacional de Meio Ambiente, o governo federal investiu na capacitação de recursos humanos com o

apoio institucional às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, iniciando o Programa Nacional de

Educação Ambiental, com a discussão, na esfera legislativa, de uma Política Nacional de Educação

Ambiental, como um elo entre os sistemas nacionais de Meio Ambiente e de educação formando

um sistema único apresentado à comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da

Câmara dos Deputados. Finalmente, em dezembro de 1994, em função da Constituição Federal de

1988 e dos compromissos internacionais assumidos na Conferência do Rio, foi criado o PRONEA:

Programa  Nacional  de  Educação  Ambiental,  na  época  desenvolvido  pelo  Ministério  do  Meio

Ambiente  dos  Recursos  Hídricos  e  da  Amazônia  Legal  e  pelo  Ministério  da  Educação  e  do

Desporto junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia.
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O PRONEA previu três componentes: (a) capacitação de gestores e educadores, (b)
desenvolvimento  de  instrumentos  e  metodologias,  contemplando  sete  linhas  de
ação:
 Educação ambiental por meio do ensino formal.
 Educação no processo de gestão ambiental.
 Campanhas de educação ambiental para usuários de recursos naturais. 
 Cooperação com meios de comunicação e comunicadores naturais.
 Cooperação com meios de comunicação e comunicadores sociais. 
 Articulação e integração comunitária.
 Articulação intra e inter institucional.
 Rede de centros especializados em educação ambiental em todos os estados.

(PRONEA, 2005, p. 27)

 O documento apresenta como justificativa os avanços dos últimos quarenta anos com relação

a  políticas  e  acordos  pela  sustentabilidade  que  aconteceram  como  resultado  das  conferências

internacionais, e tem balizado as práticas de Educação Ambiental no Brasil, em consonância com

outros  setores  da  sociedade  que  também responderam as  demandas  e  problemáticas  atuais  em

relação ao Meio Ambiente:

Com efeito, diante da constatação da edificação das sociedades sustentáveis,  os
sistemas sociais atualizaram-se para incorporar a dimensão ambiental em direção à
sustentabilidade. Assim, o sistema jurídico cria um “direito ambiental”, o sistema
político oferece uma “política verde” e o sistema educativo fornece uma “educação
ambiental”. Cabe a cada um dos sistemas sociais o desenvolvimento de funções de
acordo com as suas possibilidades para superar os obstáculos da exclusão social e
da má distribuição da riqueza produzida no país. É preciso ainda garantir o efetivo
controle e a participação social na formulação e execução de políticas públicas, de
forma que a dimensão ambiental seja sempre considerada. (PRONEA, 2005, p. 18)

Alguns  anos  depois  da  criação do PRONEA, o  Ministério  do  Meio  Ambiente  junto  ao

Ministério  da  Educação,  inclui  o  Meio  ambiente  como  um  tema  transversal  nos  Parâmetros

Nacionais  Curriculares  (PCN’S)  que  abordaremos  a  seguir.  O trabalho  que  o  professor  realiza

recebe então atenção especial, e assim a Educação Ambiental deve ser desenvolvida a fim de ajudar

os alunos a construírem uma consciência global das questões relativas ao meio em que vivem para

que possam assumir posições afinadas com os valores referentes à sua proteção e melhoria. (PCN's

MEC, 1998, p. 35)

 Cabe então compreender que existem diferentes concepções sobre Meio Ambiente,  pois

estas constituem um repertório de correntes dentro da Educação Ambiental. Segundo Sauvé:

Uma das estratégias de apreensão das diversas possibilidades teóricos e práticas no
campo da educação ambiental  consiste  em elaborar  um mapa deste  “território”
pedagógico.  Trata-se  de  reagrupar  proposições  semelhantes  em  categorias,  de
caracterizar cada uma destas últimas e de distingui-las entre si, ao mesmo tempo
relacionando-as: divergências, pontos comuns, oposição e complementaridade.

(SAUVÉ, 2006, p.17)
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 No princípio da nossa investigação, a ideia era abordar o tema do meio ambiente nas aulas de

história e a aproximação do ensino com a área de História Ambiental, propondo atividades em salas

de aulas e pátios de escolas através da construção de uma horta, e que esta poderia ser pensada de

forma análoga, como o desbravar da mata para abrir caminhos em uma selva desconhecida. Ao

longo do processo,  com o acréscimo de  leituras  sobre  como repensar  a  prática  de  ensino,  foi

possível  compreender  que  existem diversas  trilhas  nesta  selva  e  observando  com atenção,  nós

docentes do ensino de História, podemos inclusive fazer um mapa para nos orientar no âmbito da

abordagem tema do Meio Ambiente, para isso, como sugeriu Sauvé, é importante realizar o mapa

pedagógico para compreender o local do meio ambiente em cada uma dessas correntes, são elas: 

a) Corrente Naturalista: Tem sua concepção de ambiente centrada na natureza com enfoque

educativo cognitivo, sensorial, experiencial, afetivo, criativo/estético. Essa corrente tem o objetivo

de reconstruir  a  ligação entre  o  ser  humano e  a  natureza  por  meio  de  estratégias  de  imersão,

interpretação, jogos sensoriais, atividades de descoberta. Exemplos de atividades que se orientam

por essa corrente podem ser encontradas no livro de Joseph Cornell “Sharing Nature with Children”

de 1979 traduzido para o português em 1996 com o nome de “Brincar e aprender com a Natureza”

que teve sua primeira edição esgotada sendo publicado novamente com o nome de “Vivências com

a Natureza” que consiste em um guia de atividades para pais e educadores que pretendem realizar

dinâmicas ao ar livre visando a preservação ecológica por meio da sensibilização. Cornell viajou

por diversos países, inclusive o Brasil. Em suas viagens nomeou coordenadores nacionais para sua

instituição  “Sharing  Nature  Fundadion”,  e  em  2003  criou-se  neste  país  o  Instituto  Romã  de

vivências  com a  natureza  em São Paulo,  com programas  para  variados  públicos  e  oficinas  de

formação de educadores. Cohen (1999) desenvolveu um conceito de androgenia, uma pedagogia

para  adultos  afirmando  que  de  nada  serve  querer  resolver  os  problemas  ambientais  antes  de

compreender  o  funcionamento  da  natureza  entrando  em  contato  com  ela,  explorando  nossos

sentidos e outros meios sensíveis por um enfoque experiencial, contemplando a dimensão simbólica

da relação com a natureza para compreender-se como parte dela. 

 A corrente naturalista reconhece um valor intrínseco na natureza, acima do recurso que ela

proporciona. Esta corrente também foi desenvolvida pelo norte-americano Steve Van Matre (1990)

que  criou  o  instituto  “Educação  para  a  Terra”  onde  crianças  e  adultos  eram  convidados  a

experienciar formas afetivas e cognitivas de contato com o mundo natural, com a pedagogia do jogo

para desenvolver o vínculo com a natureza. Suas proposições naturalistas foram defendidas por

Michael Cohen e posteriormente por Darlene Clover e colaboradores em seu livro  The Nature of

transformation. Environmental adult educacion  (2000) que insiste que a natureza deve ser vista

como educadora, defendendo assim a educação ao ar livre  (outdoor education)  como uma forma
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eficiente de compreender por meios sensoriais os direitos inerentes a natureza para existir, em uma

perspectiva ética em que a natureza pode existir por e para ela mesma.

b) Corrente Conservacionista/recursista: Essa corrente compreende o Meio Ambiente como

recurso,  tem como  objetivo  adotar  comportamentos  de  conservação  e  desenvolver  habilidades

relativas à gestão ambiental. Possui enfoque cognitivo e pragmático e utiliza como estratégia, por

exemplo,  guias  e  códigos  de  comportamento,  auditorias  ambientais  e  projetos  de  gestão  e

preservação. A natureza é pensada como recurso tanto no que compete à sua qualidade quanto à

quantidade no que se refere à água, solo, energia e plantas. Foi defendida pela associação COREN

da Bélgica e por Wolfgangs Sachs. 

Para Sachs (1993) a sustentabilidade pode ser pensada em cinco esferas: 1) Sustentabilidade

ecológica como base física do processo de crescimento que tem como objetivo a manutenção de

estoques dos recursos naturais, incorporados as atividades produtivas. 2) Sustentabilidade ambiental

pela manutenção da capacidade de sustentação dos ecossistemas e a capacidade de recomposição e

absorção dos ecossistemas diante das agressões antrópicas. 3) Sustentabilidade social que se refere

ao desenvolvimento e tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida da população. No caso de

países com problemas de desigualdade e inclusão social, implica a adoção de políticas distributivas

e ampliação do atendimento a questões como saúde, educação, habitação e seguridade social. 4)

Sustentabilidade política que diz respeito ao processo de construção da cidadania para garantir a

inclusão plena dos indivíduos no processo de desenvolvimento. 5) Sustentabilidade econômica que

seria uma gestão eficiente dos recursos em geral e caracteriza-se pela regularidade de fluxos do

investimento público e privado. Implica a avaliação da eficiência por processos macrossociais.”

(Agenda 21 brasileira). 

c) Corrente Resolutiva: Adota a visão central de educação ambiental proposta pela UNESCO

no contexto de seu programa Internacional de Educação Ambiental  (1975-1995),  compreende o

Meio  Ambiente  como um problema  (environmental  issues),  tendo  como  objetivos  desenvolver

habilidades de resolução dos problemas desde o diagnóstico até a ação com enfoque cognitivo e

pragmático. Estudos de caso com análises de situações-problema e experiências de resoluções de

problemas (RP) associadas a projetos são exemplos de estratégia dessa corrente. Defendida por R,

Harold Hungerford e colaboradores da Soutthern Illinois University que em 1992 desenvolveram

uma pedagogia centrada na resolução de problemas por meio do desenvolvimento sequencial de

habilidades, a corrente resolutiva está ligada ao imperativo da ação.

d)  Corrente  Sistêmica:  Esta  corrente  concebe o  meio  ambiente  como sistema,  tem como

objetivo desenvolver  o  pensamento  sistêmico que consiste  na análise  e  síntese  para uma visão

global,  além de  compreender  as  realidades  ambientais  para  realizar  decisões  apropriadas.  Com
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enfoque cognitivo, possui como exemplos de estratégia os estudos de caso como as análises de

sistemas  ambientais.  Apoia-se  nas  contribuições  da  ecologia  e  ciências  biológicas  de  forma

interdisciplinar,  dentre  outras  contribuições,  para  conhecer  e  compreender  as  realidades  e  as

problemáticas ambientais. Desenvolvida em Israel, em 1987 por Shoshana Keiny e Moshe Shashack

que criaram um modelo pedagógico centrado no enfoque sistêmico. Posteriormente em 1991 essa

corrente foi defendida por André Giordan e Crirstian Souchon no trabalho  Une éducation pour

l'environnement. 

No enfoque sistêmico adota-se um modo de trabalho interdisciplinar para levar em conta a

complexidade  dos  fenômenos  estudados,  identificando  primeiramente  os  seguintes  aspectos:

Elementos  do  sistema  (atores  e  fatores,  inclusive  humanos)  responsáveis  por  um determinado

estado; a interação entre esses fatores, tais como a sinergia e os efeitos contraditórios; as estruturas

nas quais os fatores ou atores interagem; as regras e leis que regem a vida destes elementos, tais

como centros de decisões, fluxos, cadeias de alimentação. Trata-se de compreender as causas das

relações entre os acontecimentos de uma situação observada para enfim buscar soluções menos

prejudiciais e mais desejáveis em relação ao meio ambiente. 

e) Corrente Científica: A Corrente Científica possui uma compreensão de Meio Ambiente

como objeto de estudos, e tem como objetivos adquirir conhecimentos em ciências ambientais e

desenvolver habilidades relativas a experiência científica com enfoque cognitivo experimental. Tem

como  exemplos  de  estratégia  o  estudo  de  fenômenos,  a  observação,  a  demonstração,  a

experimentação,  as  atividades  de  pesquisa  hipotético-dedutiva.  Defendida  por  Louis  Goffin  e

colaboradores  (1985)  que  apresentou  um  modelo  pedagógico  baseado  nas  etapas  do  processo

científico,  começando  por  uma  exploração  do  meio,  observação  de  fenômenos  e  criação  de

hipóteses, seguida de verificação das hipóteses e concepção de um projeto para resolver o problema

ou  melhorar  uma  situação.  Adotando  um  enfoque  sistêmico  e  interdisciplinar,  este  modelo

pedagógico tem sua pertinência na confluência das ciências humanas e biofísicas. No entanto, a

associação entre a Educação Ambiental e Educação Científica situa-se apenas no ensino de ciências,

gerando alguns  questionamentos  e  preocupações  como a  de  que  os  jovens  possam pensar  que

somente pelas ciências da natureza que a sociedade poderá solucionar seus problemas ambientais. 

f) Corrente Humanista: Esta corrente concebe o Meio Ambiente como um meio de vida, tem

como enfoques dominantes o sensorial, cognitivo, afetivo, experimental, criativo e estético, tendo

como objetivos  conhecer  melhor  o meio de vida e  a  si  mesmo em relação ao meio e  também

desenvolver  um sistema de  pertença,  dessa  forma configura-se como exemplo  de  estratégia  os

estudos do meio, os itinerários ambientais e leituras de paisagem. 

A corrente Humanista dá ênfase à dimensão humana do meio ambiente valorizando a relação
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entre  natureza  e  da cultura.  Além do enfoque cognitivo,  do rigor  da  observação,  esta  corrente

explora também o sensorial, a sensibilidade afetiva e criatividade. Defendida por Bernard Deham e

Josette Oberlinkels, (1984) que elaboraram um modelo de intervenção que segundo Sauvé (2006) é

composto na seguinte sequência: Primeiramente uma exploração do meio ambiente como meio de

vida e uma representação dele com estratégias de um itinerário de observações livres e dirigidas,

leituras da paisagem, que possuem enfoques cognitivos, sensoriais e afetivos; seguido de um exame

comum das observações e das perguntas que se fizeram; a criação de um projeto de pesquisa que

busque uma compreensão mais esmiuçada de uma realidade específica ou de um aspecto particular

do meio de vida, para então chegar a fase de pesquisa como tal, valendo-se dos recursos que são

próprios ao meio a serem observados novamente, as pessoas para entrevistar, os documentos que

podem  ser  monografias,  impressos,  informes,  entre  outros  somados  ao  saber  do  grupo,  que

representam os conhecimentos e talentos de cada um para finalizar com a comunicação de novos

projetos. Para os autores, conhecer melhor o meio ambiente é a possibilidade para ter melhores

condições e poder intervir da melhor maneira. Assim, construir uma representação coletiva do meio

que seja o mais rica possível é o primeiro passo.

g)  Corrente Moral/ Ética: A corrente Moral/Ética possui uma concepção de meio ambiente

como  objeto  de  valores,  seus  objetivos  são  de  dar  prova  de  eco  civismo,  conjunto  de

comportamentos socialmente desejáveis de uma moral ambiental e desenvolver um sistema ético,

suas estratégias de ação compreendem a análise  de valores,  definição de valores e a  crítica de

valores  sociais,  tendo  como enfoques  dominantes  o  sensorial,  cognitivo,  afetivo,  experimental,

criativo e estético. Existem diversas linhas éticas: antropocentrismo, biocentrismo, sociocentrismo,

ecocentrismo, que compõem esta corrente.

Um exemplo  de  modelo  pedagógico  desta  corrente  pode  ser  encontrado  em Louis  Iozzi

(1987) que desenvolveu um método em que a moral dos educandos deveria estar vinculado ao

desenvolvimento  do  raciocínio  sócio  científico.  Por  meio  de  um “dilema  moral”  que  segue  a

seguinte sequência: apresentação de um caso que seja uma questão moral; seguida da análise desta

situação  com seus  componentes  morais,  científicos  e  sociais;  partindo  para  a  escolha  de  uma

solução na forma de uma conduta; e ainda mais uma etapa de justificativa desta escolha. As etapas

teriam como produto final o estabelecimento de uma relação com seu próprio sistema ético. Trata-se

de desenvolver uma “competência ética” e de construir o seu próprio sistema de valores. O autor

propõe também a estratégia de debate em que se confrontam diferentes posições éticas e a de um

roteiro do futuro que implica as escolhas de valores sociais. Entretanto existem outras propostas

pedagógicas nesta corrente que são possíveis para serem desenvolvidas.

h) Corrente Holística: Na corrente holística compreende-se o Meio Ambiente como o todo, o
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ser, como algo total. Seus múltiplos enfoques podem ser o holístico, orgânico, intuitivo ou criativo,

com o objetivo de desenvolver as diferentes dimensões do ser em interação com o conjunto de

dimensões do Meio Ambiente e também desenvolver um conhecimento orgânico do mundo, afim de

uma atuação participativa em e com o Meio Ambiente. 

Para os educadores que se enquadram nesta perspectiva, o enfoque exclusivamente analítico e

racional das realidades ambientais encontra-se na base de diversos problemas atuais.  Por exemplo,

Nigel Hoffmann (1994) em artigo publicado para  Australian Journal of Environmental  intitulado

Beyond Constructivism: A Goethean Approach to Environmental Education Beyond,  inspira-se no

filósofo Heidegger e no poeta naturalista Goethe para propor um enfoque orgânico das realidades

ambientais. Para Hoffman o processo de investigação não se baseia em conhecer as coisas a partir

de seu exterior, para explicá-las, sua origem está justamente no desejo de preservar o seu essencial,

possibilitando aos seres, as plantas, animais, pedras, paisagens, que falem por si mesmos, por sua

própria natureza sem colocar essas naturezas a priori ou a seguir de nossas linguagens e teorias,

desta  maneira  deve-se  abordar  as  temáticas  ambientais  de  maneiras  distintas  daquelas  que

contribuíram para a deterioração do Meio Ambiente. 

i) Corrente Biorregionalista: Para a Corrente Biorregionalista a concepção de meio ambiente

é  ligada  ao  lugar  de  pertença  e  ao  projeto  comunitário.  Tem  como  objetivos  desenvolver

competências  em  ecodesenvolvimento  comunitário,  local  ou  regional,  tendo  como  enfoques

dominantes o cognitivo, o afetivo, o experiencial, pragmático e o enfoque criativo. Como exemplos

de  estratégias  da  Corrente  Biorregionalista  há  a  exploração  do  meio  para  melhor  conhecê-lo,

elaboração de em projeto comunitário ou criação de uma eco-empresa.   

Esta corrente surgiu no final do século XX, a partir da desilusão com a industrialização, em

consonância com os movimentos de retorno a terra.  Berguer  e Dasmad ao contribuírem para a

escrita do livro Perspectives in Bioregional Education de Traina e Darley-Hill (1995) orientam que

o conceito de biorregião possui dois elementos essenciais:

1) Trata-se de um espaço geográfico definido mais por suas características naturais
do que por suas fronteiras políticas; 2) refere-se a um sentimento de identidade
entre as comunidades humanas que ali vivem, a relação com o conhecimento deste
meio ao desejo de adotar modos de vida que contribuirão para a valorização da
comunidade natural da região. (SAUVÈ, 2006, p. 28)

Para Márcia Nozick, uma biorregião é um lugar geográfico que corresponde habitualmente a

uma bacia hidrográfica e que possui características comuns como o relevo, a altitude, a flora e a

fauna. A história e a cultura dos humanos que fazem parte também dá definição de uma biorregião

(NOZICK, 1995, p. 99) Neste sentido, esta corrente se inspira em uma ética ecocêntrica, centrando

a Educação Ambiental no sentimento de pertencimento. 
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Elsa Tolero e Gloria Humana de Gauthier (1993) se inserem na corrente Biorregionalista e

desenvolveram um modelo pedagógico que serviu para a  formação de professores,  criando um

programa para atender docentes das regiões rurais ao redor de Bogotá na Colômbia. Neste modelo

pedagógico  a  Educação  Ambiental  é  centrada  num  enfoque  participativo.  A escola  é  pensada

também como meio  de  vida,  tornando-se  o  centro  do  desenvolvimento  social  e  ambiental,  ela

convoca as mães, pais e comunidade para fazerem parte da elaboração do projeto pedagógico. A

expedição de exploração faz parte do reconhecimento e problematização do meio, ela é sintetizada

para dar a luz a um mapa conceitual das principais características do meio ambiente, pondo em

evidência elementos inter-relacionados aos problemas. Assim, emergem os projetos de solução dos

problemas observados em uma perspectiva pró ativa de desenvolvimento comunitário. Os projetos

são  examinados  do  ponto  de  vista  sistêmico  contribuindo  para  a  concepção  de  um  projeto

biorregional mais amplo. O projeto visto como prioritário é aquele percebido como o que melhor

corresponde  com  a  problemática  do  grupo  que  o  analisa,  desencadeando  uma  resposta  aos

problemas inter-relacionados. Neste sentido é importante que se tenha a noção de que é o projeto

pedagógico  que  deve  orientar  o  currículo  formal  e  não  o  contrário,  o  projeto  dá  significado e

enriquece o currículo. 

j) Corrente Práxica: A concepção de Meio Ambiente é a de um conjunto de ação/reflexão, os

objetivos desta modalidade de Educação Ambiental o de aprender em ação, pela ação, e para ação,

além de desenvolver competências de reflexão. O enfoque é prático, e o exemplo de estratégia é o

da pesquisa ação.  Não se trata somente de desenvolver a priori os conhecimentos e as habilidades

com vistas a uma eventual ação. 

 Willian Stapp e colaboradores (1988), no livro Education in action- A Community Problem

Solvin  Programas  for  schools desenvolveram um modelo  pedagógico  que  ilustra  muito  bem a

corrente  práxica:  a  pesquisa-ação  para  a  resolução  de  problemas  comunitários.  Trata-se  de

empreender  um processo  participativo  para  resolver  um problema socioambiental  percebido no

meio imediato. Mas além do processo habitual de resolução de problemas, trata-se de integrar uma

reflexão constante sobre o projeto de ação empreendido. Assim mesmo, não se trata de aprender

primeiro  para  colocar  em ação,  mas  de  aceitar  aprender  na  ação e  ir  realizando os  ajustes  no

caminho (CURIEL, 2010, p. 41).

l)  Corrente de Crítica Social:  A Corrente Crítica tem como concepção do Meio Ambiente

como um lugar de transformação, um lugar de emancipação. Tem como objetivos a desconstrução

das realidades  socioambientais  visando transformar o que causa os  problemas.  Possui  enfoques

práticos, reflexivos e dialogísticos. Seus métodos podem ser a análise do discurso, os estudos de

casos, debates e a pesquisa ação.
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Desenvolvida inicialmente por Alberto Alzate Patino (1994), tem sua base na teoria crítica das

ciências sociais  com proposta emancipatória e libertadora da alienação da ideologia dominante.

Propõe a analisa das dinâmicas socioambientais e seus problemas, de forma a buscar indagações e

respostas  nas  mudanças  de  atitudes  e  concepções.  A postura  crítica  associada  ao  componente

político aponta para a transformação de realidades. Não se trata então de uma crítica estéril. Da

investigação e de seu processo emergem os projetos de ação na perspectiva da emancipação, da

liberação das alienações. Para Curriel (2010) trata-se de uma postura valente, porque ela começa

primeiro por confrontar a si mesmo, a pertinência de seus próprios fundamentos, a coerência da sua

própria atuação, assim como o questionamento dos lugares comuns e das correntes dominantes.

(CURRIEL, 2010, p. 43)

m)  Corrente Feminista: Para a Corrente Feminista o Meio Ambiente é compreendido como

objeto de solicitude. Esta  corrente adota a análise e a denúncia das relações de poder dentro dos

grupos sociais com base na teoria crítica, estabelecendo uma ligação íntima entre a dominação das

mulheres e a da natureza.  Esta corrente compreende que o estabelecimento das relações harmônicas

com a natureza  deve  estar  associado a  um projeto  social  que aponte para a  harmonização das

relações entre seres humanos – homens e mulheres. É uma corrente que se diferencia da corrente de

crítica  social  ao  dar  valor  ao  enfoque racional  igual  aos enfoques  intuitivo,  afetivo,  simbólico,

espiritual, criativo e estético, com o objetivo de integrar os valores feministas à relação com o Meio

Ambiente.  Como  exemplos  de  estratégia  de  ação  desta  corrente  temos  os  estudos  de  caso,  a

imersão, as oficinas de criação, atividades de intercâmbio e de comunicação. 

Portanto, a ênfase desta corrente está nas relações de poder que os homens ainda exercem em

certos  contextos  sobre as  mulheres e  sobre a  necessidade de integrar  as perspectivas  e  valores

feministas nos modos de gestão, de produção, de consumo, de organização social. Compreendendo

que em termos de Meio Ambiente um laço estreito fica estabelecido entre a dominação da natureza

e  a  dominação  das  mulheres,  esta  corrente  aponta  para  a  tendência  de  trabalhar  com projetos

conjuntos onde as forças e talentos de cada um se complementem. Com esta finalidade os projetos

ambientais  propostos  por  esta  corrente  oferecem um contexto  particularmente  favorável para  a

reconstrução das relações de gênero para mudar também a relação com o mundo.

A prática da corrente pode ser  encontrada em Clover,  Follen y Hall  (2000) integrando o

componente feminista com outros enfoques como o naturalista, andragógico (educação de adultos),

etnográfico e crítico. Greenall (1998). Critica os importantes eventos que fundaram a definição da

Educação Ambiental, pois não se encontram as contribuições das mulheres, assim reivindica-se que

o discurso de desenvolvimento sustentável se faça menção a equidade social, e às relações de poder

entre as sociedades.
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n) Corrente Etnográfica: Para a corrente etnográfica o Meio Ambiente é compreendido como

território, lugar de identidade, Natureza, Cultura. Tem como objetivos reconhecer a íntima relação

entre natureza e cultura, evidenciar a dimensão cultural da relação com a natureza. Os enfoques

predominantes desta corrente são o experiencial, intuitivo, simbólico, espiritual, criativo e estético,

utilizando estratégias como os contos, narrações de lendas, estudos de caso e imersão. Propõe não

apenas adaptar a pedagogia às realidades culturais diversas, mas também se inspirar nas pedagogias

de diversas culturas que tem outras relações com o meio ambiente.

Pardo  (2011)  explora  diferentes  contornos  e  características  possíveis  para  uma  etno-

pedagogia, inspirada em diversas estratégias e enfoques de Educação, adaptadas pelas populações

autóctones,  sejam  comunidades  ameríndias,  ou  comunidades  regionais  caracterizadas  por  sua

cultura particular, e suas tradições específicas. Como exemplo desta perspectiva Caduto y Bruchac

(1998) desenvolveram um modelo  pedagógico que recebeu o nome de “Los Guardianes  de  la

Tierra”, centrado na utilização de contos ameríndios, por meio dos quais objetiva-se desenvolver

uma compreensão e apreciação da Terra para a adoção de ações responsáveis em relação ao Meio

Ambiente e todas as populações humanas que são parte dele.

o) Corrente de Eco Educação: Nesta corrente o Meio Ambiente é compreendido como polo

de interação para formação de pessoas, como um conjunto que forma a identidade, uma esfera de

relações essenciais para eco-formação e eco-ontogênese. Seus objetivos são de experimentar para

formar-se em pelo Meio Ambiente e construir uma melhor relação com o mundo. Seus enfoques

dominantes  são o experiencial,  o  sensorial,  intuitivo,  afetivo simbólico  e  criativo.  Não se trata

apenas de resolver problemas, mas também de aproveitar a relação com o Meio Ambiente como

pilar do desenvolvimento pessoal, o fundamento para atitudes responsáveis.

Entende-se a eco-ontogênese como a gênese da pessoa em relação com seu meio ambiente,

termo desenvolvido por  Tom Berryman (2002)  que  defendia  a  ideia  de  que  antes  do  tema da

resolução de problemas na educação fundamental, são os laço com Meio ambiente que devem ser

considerados como elemento fundamental da ontogênese na Educação Ambiental.  Já como eco-

formação, compreende-se a formação pessoal que cada um recebe do meio ambiente físico. “Todo o

mundo  recebeu  de  um elemento  ou  de  outro,  de  um espaço  ou  de  outro,  uma  eco-formação

particular que constitui finalmente sua história ecológica” (COTTERAU, 2001, p. 13). Para Gaston

Pineau da Universidade François Rabelais, de Tours,  na França,  a formação articula-se em  três

movimentos: Socialização, personificação e ecologização (PINEAU, 2000, p. 129).  A socialização

é a educação que vêm da família e dos semelhantes, a personificação é quando o sujeito reage sobre

a aparição de sua própria forma ocorrendo a autoformação que é expressa pela tomada de controle

pela pessoa de seu próprio poder de formação (GALVANI, 1997, p.8). Por fim, a ecologização é o
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produto de eco-formação, que como dito anteriormente,  interessa-se  pela ideia que cada pessoa

recebe do Meio Ambiente. 

p) Corrente da Sustentabilidade: Esta corrente concebe o Meio Ambiente como os recursos

necessários para o desenvolvimento econômico ou como um conjunto de recursos compartilhados.

Tendo como objetivos promover o desenvolvimento econômico que respeite o Meio Ambiente e

contribuir  para esse desenvolvimento,  utiliza estratégias  como estudos de caso,  experiências de

resolução de  problemas  e  projetos  de  desenvolvimento,  tendo como enfoques  predominantes  o

pragmático e o cognitivo. 

Esta corrente surgiu como parte do movimento de Educação Ambiental apoiado na ideologia

capitalista  do  desenvolvimento  sustentável,  e  aos  poucos  foi  se  impondo  como  perspectiva

dominante. Do ponto de vista histórico, observamos o nascimento desta corrente associada a Eco

Ed,  conferência  promovida  pela  UNESCO  em  1992,  em  resposta  a  Agenda  21.  Conforme  a

recomendação do Capítulo 36 deste documento, iniciou -se o Programa Internacional de Educação

Ambiental para o Futuro Viável, cujo objetivo é contribuir para a promoção do desenvolvimento

sustentável.  Assim  o  desenvolvimento  econômico  é  considerado  a  base  do  desenvolvimento

humano,  e  é  indispensável  à  conservação  dos  recursos  naturais  e  formas  de  distribuição  mais

equitativas destes recursos para as próximas gerações.

Os  partidários  desta  corrente  afirmam que a  Educação  Ambiental  estava  limitada  a  um

enfoque naturalista e não se preocupava com as questões econômicas no tratamento da problemática

ambiental. A Educação para o desenvolvimento sustentável seria a possibilidade para a superação

desta  carência.  Em González-Gaudino  (1999),  a  educação  para  o  consumo  sustentável  é  uma

importante estratégia para transformar os modos de produção e consumo, pois estes são processos

de base da economia. 

A partir do exposto sobre as diversas correntes da Educação Ambiental compreende-se que

este é um campo amplo de reflexão, são diferentes interesses e estratégias, todas podem balizar

projetos para a realidade escolar.  O mapa destas correntes pode orientar quanto à apreensão de

determinados discursos sobre Meio Ambiente, principalmente no que toca as correntes dominantes

ligadas à sustentabilidade. 

1.2. A ressonância das leis brasileiras sobre Educação e Meio Ambiente no ensino de História

Com a compreensão do histórico inicial da Educação Ambiental e da localização de suas

diferentes  correntes  e  suas  distintas  compreensões  sobre  o  Meio  Ambiente,  nossa  revisão

bibliográfica abordará a legislação brasileira sobre Educação a partir da segunda metade da década
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de 1990 e suas orientações sobre a abordagem do Meio Ambiente para o Ensino de História. 

 Em 1990 a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien, convocada pela

Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO), pelo Fundo das

Nações  Unidas  para  a  Infância  (UNICEF),  pelo  Programa  das  Nações  Unidas  para  o

Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial, o Brasil, como os demais países participantes

desta conferência, assumiu o compromisso de realizar as propostas voltadas para o cumprimento

das  necessidades  básicas  de  aprendizagem  e  para  a  universalização  do  acesso  à  educação

fundamental. A Semana Nacional de Educação para Todos, em Brasília, entre 10 e 14 de maio de

1993, foi realizada como resultado dos debates com a participação de entidades e especialistas na

área de educação em todo o país. Como desdobramento deste encontro, o Ministério da Educação

(MEC) coordenou a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos (1993-2003), definindo

diretrizes e estratégias voltadas para a promoção da educação básica com base nos princípios da

equidade e excelência. Conforme a Constituição de 1988, o Plano Decenal de Educação afirmou a

obrigação do Estado de elaborar parâmetros curriculares que balizassem as ações educacionais no

rumo dos ideais democráticos e na busca da qualidade. (NETO, 2012)

Se faz necessário primeiramente contextualizar as Leis de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional,  a  fim  de  compreender  fatores  determinantes  para  a  criação  da  “Carta  Magna”  da

educação brasileira. As discussões para a redação da lei começaram em 1988, quando o sociólogo

Florestan Fernandes, então deputado pelo Partido dos Trabalhadores, foi o primeiro encarregado a

coordenar  a  comissão  e  a  redação  da  LDB na  Câmara,  e  posteriormente  a  redação  da  lei  foi

atribuída  a  outro  autor.  O antropólogo Darcy Ribeiro  (1922-1997),  então  senador  pelo  Partido

Democrático  Trabalhista que  redigiu  por  fim  o  documento  durante  o  primeiro  mandato  do

presidente Fernando Henrique Cardoso. Nascia então a Lei 9694/96, popularmente conhecida pelo

nome de seu autor, em homenagem póstuma.

Com relação ao Ensino de História, no artigo 26º inciso 4º fica estabelecido que “O ensino

de História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a

formação  do  povo  brasileiro,  especialmente  das  matrizes  indígenas,  africana  e  européia”.

(BRASIL, Lei 9694/96). O conceito de “matrizes” compreende então o que é exposto na obra O

Povo Brasileiro, do mesmo autor. Esta obra foi lançada em 1995 e refere-se a três matrizes que

formaram a população brasileira.  Segundo a referida obra,  o  Brasil  é  descrito  também em sua

diversidade cultural:  O Brasil Sertanejo, o Brasil Crioulo, O Brasil  Caboclo, o Brasil Caipira, e o

Brasil Sulino. Conforme o autor, as diferenças regionais não são tão significativas:

(...)  os  brasileiros  se  sabem,  se  sentem e  se  comportam como  uma  só  gente,
pertencente  a  uma  mesma  etnia.  Vale  dizer,  uma  entidade  nacional  distinta  de
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quantas haja, que fala uma mesma língua, só diferenciada por sotaques regionais,
menos  remarcados  que  os  dialetos  de  Portugal.  Participando  de  um corpo  de
tradições  comuns  mais  significativo  para  todos  que  cada  uma  das  variantes
subculturais que diferenciaram os habitantes de uma região, os membros de uma
classe ou descendentes de uma das matrizes formativas.
Mais que uma simples etnia, porém, o Brasil é uma etnia nacional, um povo-nação,
assentado num território próprio e enquadrado dentro de um mesmo Estado para
nele viver seu destino. (RIBEIRO, 1994, p.21-22)

A LDB, no entanto, não específica ou indica qual o significado destas “matrizes”, tão pouco

menciona de que o conceito foi extraído do livro “O Povo Brasileiro”. Além deste trecho, a LDB

não aponta mais nenhuma orientação específica para o ensino de história. Há, no entanto, algumas

deliberações que sugerem um esforço da disciplina de história para que a realidade escolar se adapte

à lei. Por exemplo, o artigo 28º que versa sobre a oferta de educação à população rural e requer no

item II  “Organização escolar própria incluindo adequação do calendário escolar as fazes do ciclo

agrícola e as condições climáticas” (BRASIL, Lei nº 9394/93). Neste sentido, observa-se, que o

ensino de história,  como uma disciplina que lida com temporalidade,  deveria  contribuir  para a

elaboração do calendário escolar. 

A LDB foi alvo de diversas leituras de estudiosos da educação, e também do ensino de

História. Pedro Demo, por exemplo, escreveu o  livro  “A nova LDB: ranços e avanços” (1997),  e

analisou que existia o predomínio do peso histórico de interesses em jogo na elaboração da lei:

Nessa Lei,  a  formulação é  branda,  mostrando o caminho futuro para escola de
tempo integral como algo que a sociedade irá naturalmente exigir. [...] Uma lei de
educação precisa, primeiro, ser curta, para não dizer besteira demais, e segundo,
insistir em propostas flexíveis, para não atrapalhar a vontade de aprender. A LDB
tem algo disso, embora tenha predominado o peso histórico dos interesses em jogo.
[...] Não obstante todas as cautelas críticas, vale assinalar que o texto da Lei está
imbuído  de  grande  interesse  pela  flexibilização  da  organização  dos  sistemas
educacionais,  seguindo  aí  uma  coerência  necessária:  não  se  pode  educar  bem
dentro de uma proposta já em si deseducativa. (DEMO, 1997, p.13-14)

É interessante mencionar que a LDB não faz menção aos termos Educação Ambiental ou

Meio  Ambiente,  em dissonância  com as  leis  brasileiras  abordadas  anteriormente.  Pedro  Demo

compreende que dentro do texto da LDB existe um tom arcaico, que parece não dialogar com a

realidade da época. Segundo o autor: 

Embora se trate de uma lei de educação, diz-se no Art. 1º, § 1º: ‘Esta Lei disciplina
a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do  ensino,
em instituições  próprias.’ Se  olharmos  bem para  o  significado  usual  do  termo
‘ensino’,  percebe-se  que,  no  fundo,  ficamos  com  a  ‘aula’ como  protótipo  de
educação escolar, o que certamente representa algo no mínimo medieval. Nenhuma
teoria moderna importante daria aval a esse tipo de percepção. Tem-se, por trás, o
esquema ‘ensino-aprendizagem’, na clivagem arcaica que separa aquele que ensina
daquele que aprende. Uma das marcas da educação moderna está precisamente em
não mais reconhecer um ‘profissional do ensino’, já que o educador autêntico é o
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autêntico profissional da aprendizagem. Considera-se um erro grosseiro tomar a
aprendizagem  do  aluno  como  resultado  de  uma  atividade  chamada  ensino,
primeiro, porque não se trata de uma decorrência necessária, e, segundo, porque
não é  uma  situação  de  ensino  que  resulta  a  aprendizagem.  As  ditas  teorias  da
instrução  representam  postura  ultrapassada,  porque  refletem  o  ambiente
equivocado do treinamento, que vem de fora para dentro e de cima para baixo, ao
passo que as modernas teorias acentuam o papel central e insubstituível do esforço
reconstrutivo do aluno, ainda que sob a orientação crítica de um professor e em
contexto social. A aprendizagem legítima supõe, ao lado do esforço reconstrutivo
do aluno, que precisa pesquisar, elaborar, reconstruir conhecimento com qualidade
formal e política,  o ambiente humano favorável,  no qual  se destaca o papel  do
professor.  Assim,  se  fizermos  distinção  entre  fatores  endógenos  e  exógenos  da
aprendizagem, diremos que, no lado endógeno, o esforço reconstrutivo do aluno é a
alma  do  negócio,  e,  no  lado  exógeno,  a  presença  dinâmica  do  professor  é  a
condição principal,  o que releva, ademais, o contexto necessariamente social da
aprendizagem, como quer, por exemplo,  Vygotsky,  entre outros.  Infelizmente,  a
LDB desconhece esse horizonte, ainda que dialogue com ele de vez em quando.

(DEMO, 1997, p. 67-68)

  Conforme exposto pelo autor, a LDB não dialogou com as teorias de ensino presentes no momento

de sua elaboração. Há autores que afirmam que esta seria uma estratégia neoliberal, seguindo orientações do

Banco Mundial para a Educação na América Latina (FONSCECA, 1998; TOMAZI, 1998) para manter a

Educação Brasileira aquém em relação ao desenvolvimento de outros setores. Para Saviani:

[...] os objetivos proclamados tendem a mascarar os objetivos reais. […] dado um
texto  de  LDB,  os  objetivos  proclamados  fluirão  diretamente  dos  que
consubstanciam as diretrizes [...]  já a identificação dos objetivos reais exigirá o
exame dos títulos relativos às bases [...] Ora, a função de mascarar os objetivos
reais  através  dos  objetivos  proclamados  é  exatamente  a  marca  distintiva  da
ideologia liberal,  dada a sua condição de ideologia típica do modo de produção
capitalista o qual introduziu, pela via do “fetichismo da mercadoria”, a opacidade
nas relações sociais. 
(SAVIANI, 1997, p.190-191)

Após a criação da LDB, outro documento de similar importância foi lançado pelo Ministério da

Educação: Os Parâmetros Curriculares Nacionais.  No contexto das reformas educacionais brasileiras

dos anos 1990, o MEC publicou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1ª a 4ª séries, em

1997; de 5ª  a  8ª  séries,  em 1998, e de Ensino Médio,  em 1999, com o acréscimo do PCN de

Orientações  Educacionais  complementares  aos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  em  2002.

Travava-se de um conjunto de textos que tinham como objetivo dar suporte para as disciplinas

curriculares do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Quanto ao ensino da disciplina de História são sugeridos procedimentos, usos de fontes no

ensino, temas, conteúdos, abordagens e metodologias, como é possível analisar no seguinte trecho: 

Entre  os  procedimentos  é  importante  que  aprendam a  coletar  informações  em
bibliografias e fontes documentais diversas; selecionar eventos e sujeitos históricos
e estabelecer relações entre eles no tempo; observar e perceber transformações,
permanências, semelhanças e diferenças; identificar ritmos e durações  temporais;
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reconhecer autorias nas obras e distinguir diferentes versões históricas; diferenciar
conceitos históricos e suas relações com contextos; e elaborar trabalhos individuais
e  coletivos  (textos,  murais,  desenhos,  quadros  cronológicos  e  maquetes)  que
organizem  estudos,  pesquisas  e  reflexões.  É  importante  que  adquiram,
progressivamente,  atitudes  de  iniciativa  para  realizar  estudos,  pesquisas  e
trabalhos;  desenvolvam  o  interesse  pelo  estudo  da  História;  valorizem  a
diversidade  cultural,  formando  critérios  éticos  fundados  no  respeito  ao  outro;
demonstrem  suas  reflexões  sobre  temas  históricos  e  questões  do  presente;
valorizem a preservação do patrimônio sociocultural;  acreditem no debate  e  na
discussão como forma de crescimento intelectual, amadurecimento psicológico e
prática  de  estudo;  demonstrem  interesse  na  pesquisa  em  diferentes  fontes
impressas, orais, iconográficas, eletrônicas etc.; tenham uma postura colaborativa
no seu grupo-classe e na relação com o professor; demonstrem a compreensão que
constroem para as relações sociais e para os valores e interesses dos grupos nelas
envolvidos;  expressem e  testem explicações  para  os  acontecimentos  históricos;
(construam  hipóteses  para  as  relações  entre  os  acontecimentos  e  os  sujeitos
históricos; e troquem e criem ideias e informações coletivamente. (PCN’s História,
MEC,1998)

Os PCN's de História colocam em evidência o ensino para a formação de sujeitos capazes de

estabelecer valores éticos para compreender e atuar na sociedade atual. Eles orientam para que o

professor estimule o apreço pelo estudo, pela pesquisa, valorização do patrimônio sociocultural por

meio do contato com fontes diversificadas, que acredite nos debates e nas discussões como forma

de  crescimento.  No  que  toca  a  questão  do  Meio  Ambiente  no  ensino  de  História,  os  PCN's

determinam entre seus objetivos: “perceber-se integrante, dependente e agente transformador  do

ambiente, identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a

melhoria do meio ambiente.”  (BRASIL,  Parâmetros Curriculares Nacionais - História, 1998. p.7)

Ademais, sobre o mesmo tema, o documento expõe a urgência e a importância de sua abordagem

por uma questão de cidadania que emerge como problema tanto na historiografia como no ensino de

História:

Do ponto de vista da historiografia e do ensino de História, a questão da cidadania
tem sido debatida como um problema fundamental das sociedades deste final de
milênio. Se em outras épocas a sua abrangência estava relacionada principalmente
à  questão  da  participação  política  no  Estado,  aliando-se  à  questão  dos  direitos
sociais, hoje sua dimensão tem sido sistematicamente ampliada para incluir novos
direitos  conforme  as  condições  de  vida  do  mundo  contemporâneo.  Têm  sido
reavaliadas  as  contradições  e  as  tensões  manifestas  na  realidade  ligadas  ao
distanciamento entre os direitos constitucionais e as práticas cotidianas. Assim, a
questão da  cidadania  envolve hoje  novos  temas  e  problemas  tais  como,  dentre
outros:  o  desemprego;  a  segregação  étnica  e  religiosa;  o  reconhecimento  da
especificidade cultural indígena; os novos movimentos sociais; o desrespeito pela
vida e pela saúde; a preservação do patrimônio histórico-cultural; a preservação do
meio  ambiente;  a  ausência  de  ética  nos  meios  de  comunicação  de  massa;  o
crescimento da violência e da criminalidade.  (BRASIL, Parâmetros Curriculares
Nacionais - História, 1997. p. 37)

 Outro  aspecto  em que  o  Meio  Ambiente  é  mencionado  nos  PCN's  é  com relação  ao
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Patrimônio, pois este faz parte da definição de uma de suas categorias:

Ao longo da História brasileira existiram concepções diferentes para patrimônio
histórico e cultural. Uma das correntes atuais define patrimônio em três grandes
dimensões: natural ou ecológico, histórico-artístico e documental. Nesse sentido,
há  o  esforço  de  preservar,  como  patrimônio:  o  meio  ambiente;  os  conjuntos
urbanos;  os  sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,  arqueológico,
paleontológico,  ecológico  e  científico;  as  obras,  os  objetos,  os  documentos,  as
edificações,  as  criações  científicas,  artísticas  e  tecnológicas;  as  formas  de
expressão;  e  os  modos  de  criar,  fazer  e  viver.  Por  sua  vez,  há  o  esforço  de
preservar,  como patrimônio  histórico,  o  patrimônio  arquitetônico,  arqueológico,
documental, arquivístico, bibliográfico, hemerográfico, iconográfico, oral, visual,
museológico e todos os outros bens que documentam a História de uma sociedade.
(BRASIL, Parâmetros Curriculares Nacionais- História, 1997. p.90)

Assim, dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o tema do Meio Ambiente deve ser

abordado no ensino de História tendo como objetivo perceber a cada pessoa como integrando e

transformando do Meio Ambiente, e estabelecer uma relação de respeito com o meio. Perceber -se

integrante  e  estabelecer  uma relação  de  respeito  com o  Meio  Ambiente  é  fundamental  para  a

construção da cidadania e da preservação do Patrimônio.

 Além dos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino  de  História  e  das  demais

disciplinas  escolares,  o  Ministério  da  Educação  lançou  os  Temas  Transversais  a  serem

desenvolvidos no currículo escolar. Os temas transversais são: Meio Ambiente, Saúde, Orientação

Sexual, Ética, Pluralidade Cultural, Trabalho e Consumo. Todos estes temas devem ser abordados

por todas as disciplinas escolares. Assim o documento orienta que embora as escolas possam ou não

criar  programas  para  abordar  a  temática  ambiental,  esta  se  faz  presente,  e  mesmo  sem

intencionalidade são propagadas noções de Educação Ambiental, enfatizando ainda que o tema deve

ser aborda de forma multidisciplinar, a fim de contemplar a complexidade da questão:

 Por exemplo, ainda que a programação desenvolvida não se refira diretamente à
questão  ambiental  e  que  a  escola  não  tenha  nenhum trabalho  nesse  sentido,  a
Literatura, a Geografia, a História e as Ciências Naturais sempre veiculam alguma
concepção de ambiente, valorizam ou desvalorizam determinadas idéias e ações,
explicitam ou não determinadas questões,  tratam de determinados conteúdos;  e,
nesse sentido, efetivam uma “certa” educação ambiental. A questão ambiental não
é  compreensível  apenas  a  partir  das  contribuições  da  Geografia.  Necessita  de
conhecimentos históricos, das Ciências Naturais, da Sociologia, da Demografia, da
Economia, entre outros. (BRASIL, 1998, p. 27).

O PCN de Meio Ambiente é dividido em duas partes e anexos, que abordam diversas questões

teóricas e práticas com relação a este tema transversal. Na primeira parte, são apresentados sete

itens.  O primeiro item diz respeito a questão ambiental  no mundo contemporâneo, fazendo um

breve  retrospecto  das  conferências  internacionais  e  como  o  tema  se  relaciona  no  contexto  da

globalização.  O  segundo  item questiona  se  estamos  vivendo  uma crise  ambiental,  ou  seria  na

realidade uma crise civilizatória com a falta de valores éticos para pautar a nossa relação com a
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natureza e a sociedade. A mudança então seria fruto de a adoção de novos valores. Assim o terceiro

item  “A educação como elemento indispensável para a transformação da consciência ambiental”

(p.180) aponta que as conferências sobre meio ambiente sempre deliberaram que uma mudança na

consciência ambiental é necessária para uma mudança de atitudes. 

 Faz parte desse conjunto a ideia de que não se trata de ensinar de forma acrítica os
conceitos da ciência da ecologia ou simplesmente reduzir a Educação Ambiental a
uma  visão  esotérico  existencial.  Essa  dualidade  constitui  uma  extrema
simplificação. Trata-se então de desenvolver o processo educativo, contemplando
tanto o conhecimento científico como os aspectos subjetivos da vida, que incluem
as representações sociais, assim como o imaginário acerca da natureza e da relação
do ser humano com ela. Isso significa trabalhar os vínculos de identidade com o
entorno socioambiental.  Só quando se inclui também a sensibilidade, a emoção,
sentimentos e energias se obtêm mudanças significativas de comportamento. Nessa
concepção, a educação ambiental é algo essencialmente oposto ao adestramento ou
à simples transmissão de conhecimentos científicos, constituindo-se num espaço de
troca desses conhecimentos, de experiências, de sentimentos e energia. É preciso
então  lidar  com algo  que  nem sempre  é  fácil,  na  escola:  o  prazer.  (BRASIL,
PCN'S- Meio Ambiente, 2002 p.182)

No item a seguir, o documento aborda questões que geralmente levantam polêmicas quando

se trata de Meio Ambiente, demonstrando que há uma visão distorcida relacionada a este tema. É

dada luz  a  alguns pontos  como a questão  da poluição,  das  pessoas  que fazem parte  da crítica

ambiental, da defesa de animais e também da idealização da natureza. O ensinar e o aprender sobre

Educação Ambiental entram em questão como processos contínuos e permanentes

(...) as atividades de educação ambiental dos professores são aqui consideradas no
âmbito do aprimoramento de sua cidadania, e não como algo inédito de que eles
ainda não estejam participando. 
Afinal,  a  própria  inserção  do  indivíduo  na  sociedade  implica  algum  tipo  de
participação, de direitos e deveres com relação ao ambiente. Reconhece-se aqui a
necessidade de capacitação permanente do quadro de professores, da melhoria das
condições  salariais  e  de  trabalho,  assim  como  a  elaboração  e  divulgação  de
materiais de apoio. Sem essas medidas, a qualidade desejada fica apenas no campo
das intenções.
Da mesma forma, a estrutura da escola, a ação dos outros integrantes do espaço
escolar  devem  contribuir  na  construção  das  condições  necessárias  à  desejada
formação  mais  atuante  e  participativa  do  cidadão.   (BRASIL,  PCN'S-Meio
Ambiente, 2002, p. 189) 

Enfatizada  a  importância  da  capacitação  e  da  colaboração,  integração  e  participação  das

pessoas que integram o espaço escolar o próximo item aborda a esfera local e global. A relação de

ressonância da mudança de ideias e atitudes do ponto de vista local, também reflete em estratégias

globais se pensarmos do ponto de vista sistêmico onde estas esferas estão interligadas.

Grande parte dos assuntos significativos para os alunos é relativa à realidade mais
próxima, ou seja,  sua comunidade,  sua região.  Por ser  um universo acessível  e
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familiar, a localidade pode ser um campo de práticas, nas quais o conhecimento
adquire significado, o que é essencial para o exercício da participação. No entanto,
por mais localizadas que sejam, as questões ambientais dizem respeito direta ou
indiretamente ao interesse de todo o planeta (BRASIL, PCN'S- Meio Ambiente,
2002, p. 190)

 Esta relação entre o local e o global é pensada também como fundamental para repensar o

item que é abordado logo a seguir pelo PCN, a relação entre a escola e a sociedade:

É desejável a comunidade escolar refletir conjuntamente sobre o trabalho com o
tema Meio Ambiente, sobre os objetivos que se pretende atingir e sobre as formas
de  conseguir  isso,  esclarecendo  o  papel  de  cada  um nessa  tarefa.  O  convívio
escolar é decisivo na aprendizagem de valores sociais e o ambiente escolar é o
espaço de atuação mais imediato para os alunos. Assim, é preciso salientar a sua
importância nesse trabalho. Para que esses trabalhos possam atingir essa amplitude,
é necessário que toda a comunidade escolar (professores, funcionários, alunos e
pais)  assuma esses  objetivos,  pois  eles  se  concretizarão em diversas  ações  que
envolverão  todos,  cada  um na  sua  função.  (BRASIL,  PCN's—Meio  Ambiente,
2002, p.191)

Recomenda-se  nesse  sentido  que  a  escola  se  relacione  também  com  as  universidades  e

instituições que abordam a temática do Meio Ambiente em seus projetos, afinal, a escola representa

um lugar estratégico e favorável para a realização da Educação Ambiental, sempre tendo atenção e

cuidado para  que  o processo  educativo  pretendido não se torne  um processo  de adestramento,

gerando o efeito contrário com relação à autonomia intelectual que a prática de ensino poderia

proporcionar. 

Outros dois itens abordados na primeira parte do PCN de Meio Ambiente dizem respeito

respectivamente  à  superação  da  fragmentação  de  conteúdos  e  a  necessidade de  abordagens

transversais  do  tema  nas  áreas.  O  primeiro  item  apresenta  inclusive  estratégias  que  podem

contribuir  para  a  desfragmentação  dos  problemas  em  buscas  de  soluções  mais  integradas.  A

temática transversal propõe a interação entre as disciplinas escolares, como estratégia para se obter

cidadãos mais participantes.

Trabalhar de forma transversal significa buscar a transformação dos conceitos, a
explicitação  de  valores  e  a  inclusão  de  procedimentos,  sempre  vinculados  à
realidade  cotidiana  da  sociedade,  de  modo  que  obtenha  cidadãos  mais
participantes. Cada professor, dentro da especificidade de sua área, deve adequar o
tratamento dos conteúdos para contemplar o Tema Meio Ambiente, assim como os
demais Temas Transversais. Essa adequação pressupõe um compromisso com as
relações interpessoais no âmbito da escola, para haver explicitação dos valores que
se quer transmitir e coerência entre estes e os experimentados na vivência escolar,
buscando  desenvolver  a  capacidade  de  todos  para  intervir  na  realidade  e
transformá-la, tendo essa capacidade relação direta com o acesso ao conhecimento
acumulado pela  humanidade.  A organização  do  território  depende  da  formação
social, de fatores de ordem política, econômica e cultural e, portanto, pode sempre
ser transformada a fim de, por exemplo, buscar a ideia de justiça e de um ambiente
saudável.  Essa preocupação é central  na formação de cidadãos que procuram a
equidade na melhoria das condições de vida. (BRASIL, PCN's- Meio Ambiente,
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2002, p. 193-194)
Como objetivos gerais do Ensino fundamentais, ainda na primeira parte dos PCN's de Meio

Ambiente, são apontas as seguintes metas: 

identificar-se como parte integrante da natureza e sentir-se afetivamente ligado a

ela,  percebendo os  processos  pessoais  como elementos  fundamentais  para  uma

atuação criativa, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente; perceber,

apreciar  e  valorizar  a  diversidade natural  e  sociocultural,  adotando posturas  de

respeito aos diferentes aspectos e formas do patrimônio natural, étnico e cultural;

observar e analisar fatos e situações do ponto de vista ambiental, de modo crítico,

reconhecendo a necessidade e as oportunidades de atuar de modo propositivo, para

garantir um meio ambiente saudável e a boa qualidade de vida; adotar posturas na

escola, em casa e em sua comunidade que os levem a interações construtivas, justas

e  ambientalmente  sustentáveis;  compreender  que  os  problemas  ambientais

interferem na  qualidade  de  vida  das  pessoas,  tanto  local  quanto  globalmente;

conhecer e compreender,  de modo integrado,  as noções básicas relacionadas ao

meio  ambiente;  perceber,  em  diversos  fenômenos  naturais,  encadeamentos  e

relações de causa e efeito que condicionam a vida no espaço (geográfico) e no

tempo (histórico), utilizando essa percepção para posicionar-se criticamente diante

das  condições  ambientais  de  seu  meio;  compreender  a  necessidade  e  dominar

alguns procedimentos de conservação e manejo dos recursos naturais com os quais

interagem, aplicando-os no dia a dia. (BRASIL, PCN's-Meio Ambiente, 2002, p.

197-198). 

Todos  esses  objetivos  expressam  uma  grande  esperança  na  escola,  na

descompartimentalização dos saberes e na abordagem transversal do tema do Meio Ambiente nas

disciplinas então existentes, para construir mudanças de atitudes, de projetos, de posicionamentos

críticos e contextualizados. 

Na segunda parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Meio Ambiente é apresentado

inicialmente  um item que  aborda  os  conteúdos  do  Meio  Ambiente.  Segundo  o  documento:  O

trabalho pedagógico com a questão ambiental centra-se no desenvolvimento de atitudes e posturas

éticas,  e  no  domínio  de  procedimentos,  mais  do  que  na  aprendizagem  estrita  de  conceitos.

(BRASIL, PCN's- Meio Ambiente, 2002, p. 201). A ideia é que a seleção de conteúdos possibilite o

educador trabalhar de maneira mais consequente ao abordar a temática ambiental.  Não bastaria

abordar um problema apenas como objeto de estudo da ciência, ou como uma questão social que

exigiria  uma  solução  real,  pois  os  conceitos  que  explicam aspectos  diferentes  de  uma mesma

realidade encontram-se interligados entre  si  a  questões  de valoração.  Desta  forma é  necessário
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primeiramente à  apropriação de valores  de  compreensão que não se bastam se as  pessoas  não

souberem como atuar,  como estabelecer uma relação coerente entre valores e atuação. Deve-se,

portanto, possibilitar a/ao estudante o reconhecimento dos fatores que produzem bem-estar geral, e

ajudar a desenvolver o espírito crítico aos assédios do consumismo, e senso de responsabilidade

com relação aos bens comuns e recursos naturais.

No item a seguir são apresentados os critérios de seleção dos conteúdos do tema transversal

do Meio Ambiente. Segundo o documento, dois fatores tornam difícil a seleção de conteúdos, estes

são: a complexidade da questão ambiental e a diversidade da realidade brasileira. Ademais, para

além de um elenco de conteúdos, o tema do Meio Ambiente deve contribuir para a formação de

estudantes atuantes e que saibam se posicionar em diferentes realidades para a melhoria de sua

qualidade.  O texto relata  que a  seleção dos  conteúdos apresentados neste  tema foi  guiada pela

preocupação  de  eleger  questões  amplas  e  possibilitar  a  valoração  e  a  atenção  as  diferentes

realidades  regionais.  Os  critérios  selecionados  foram  aqueles  que  visam  contribuir  com  a

conscientização de que os problemas ambientais dizem respeito a todos os cidadãos e só podem ser

solucionados mediante uma postura participativa; proporcionar possibilidades de sensibilização e

motivação  para  um  envolvimento  afetivo;  possibilitar  o  desenvolvimento  de  atitudes  e  a

aprendizagem  de  procedimentos  e  valores  fundamentais  para  o  exercício  pleno  da  cidadania,

ressaltando-se a participação no gerenciamento do ambiente; contribuir para uma visão integrada da

realidade,  desvendando  as  interdependências  entre  a  dinâmica  ambiental  local  e  a  planetária,

desnudando as implicações e causas dos problemas ambientais; sejam relevantes na problemática

ambiental  do  Brasil;  os  conteúdos  selecionados  também tem em vista  ser  compatíveis  com os

conteúdos trabalhados pelas  áreas  nesses  ciclos,  possibilitando a transversalidade;  e  além disso

serem condizentes  com a  expectativa  de  aprendizagem nesse  nível  de  escolaridade.  (BRASIL,

PCN'S- Meio Ambiente, 2002, p. 202-203)

 Assim, os conteúdos apresentados foram divididos em três blocos: A natureza “cíclica” da

Natureza;  Sociedade  e  meio  ambiente  e  Manejo  e  conservação  ambiental.  O  primeiro  bloco

apresenta conteúdos que para ampliar e aprofundar o conhecimento da dinâmica das interações

ocorridas  na  natureza  física.  Essa  fundamentação  contribui  para  os  argumentos  em  defesa  e

proteção daquilo que as  pessoas  amam e valorizam. Já  o segundo bloco aborda  aspectos  mais

abrangentes  da  relação  sociedade/natureza,  dando  ênfase  as  diferentes  formas  e  consequências

ambientais da organização social dos espaços. Com base nas noções de natureza integrada, e de

como ela se altera conforme as diversas formas de organização socioculturais, o bloco inclui tanto a

preocupação  mundial  com  as  questões  ecológicas  até  os  direitos  e  responsabilidades  das/os
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estudantes e sua comunidade com relação à qualidade do ambiente, e as possibilidades de atuação

individual e coletiva. Por fim, o último bloco contempla mais especificamente as possibilidades de

interferência dos seres humanos sobre o ambiente, apontando também suas consequências. Por fim

os PCN's de Meio Ambiente oferecem em seus anexos textos sobre as conferências internacionais,

sobre diversidade, e cultura.

O lançamento dos PCN's proporcionaram suporte e orientação para o ensino de História em

todo  o  país,  gerando  inúmeras discussões  e  mudanças.  Com  o  passar  dos  anos  estes  textos

permanecem instigando professoras/es em formação e em atuação, além de pesquisadoras/es. São

documentos que fazem parte das ementas de disciplinas dos cursos de licenciatura em História, e

também servem como objeto de análise ao campo de pesquisa sobre o Ensino de História. Por outro

lado, os PCN's não são uma imposição,  eles podem servir de base para a prática do ensino de

História, todavia não representam a prática real de ensino, por uma série de fatores que podem ser

tanto estruturais, já que em muitas escolas não há recursos básicos para as questões prioritárias

como manutenção, informatização e biblioteca, o que dificulta e desestimula estudantes e docentes,

como também fatores de ordem ideológica, já que a elaboração destes documentos está intimamente

ligada com as orientações internacionais que o país segue graças a obtenção dos empréstimos feitos

com o Banco Mundial, o que acarretaria a manutenção da hegemonia do capitalismo e da política

neoliberal. Segundo Neves: 

[...] os documentos elaborados para os PCN atenderam a orientações de política
educacional  que,  claramente,  remetem para exigências de órgãos internacionais,
financiadores da educação. Não é intenção fazer trocadilho infame, mas o fato de
os PCN estarem de acordo com orientações de organismos internacionais como a
UNESCO, não é gratuito. (NEVES, 2000, p.61) 

Ainda que existam críticas aos PCN's e Temas Transversais e dificuldades na implantação dos

mesmos no plano da realidade, estes documentos representam referenciais de base para a elaboração

dos  Projetos  Político  Pedagógicos  escolares,  e  embora  sua  aplicação  não  seja  obrigatória,  o

conhecimento sobre eles é  indispensável  e de certa forma obrigatório para a formação docente.

Otexto propõe que a História dialogue com as outras disciplinas curriculares em uma perspectiva

transversal,  que  o  aluno/a  passe  de  agente  passivo  para  protagonista  do  ensino  por  meio  da

pesquisa, que a história local seja valorizada possibilitando a problematização e inter-relação de

questões globais a partir do conhecimento acerca do lugar onde se vive. Todas estas características

representam uma significativa mudança nas políticas públicas  para o ensino de História até então.

Segundo Schiavon e Santos: 

No  PCN  de  História  localiza-se  o  descentramento  do  objeto  de  estudo  dessa
disciplina, sob a perspectiva do conhecimento histórico a ser trabalhado a partir da
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transversalidade e do deslocamento da figura do educando, da situação de passivo a
construtor  do  conhecimento  –  individual  e  coletivamente.  O  conhecimento
histórico  é,  então,  um  conjunto  de  informações  a  ser  trabalhado  de  forma  a
historicizar  as  questões  do  presente  e  problematizá-lo,  bem  como  revisitar  o
passado com o intuito de construir um olhar sobre si mesmo e sobre a sociedade
em  geral  percebendo  permanências  e  rupturas,  tendo  como  horizonte  a
problematização da realidade local e a formação de cidadãos política e socialmente
envolvidos com os problemas e demandas de sua escola e comunidade.

 (SCHIAVON e SANTOS, 2012, p. 97)

Estes documentos têm servido como suporte legal para a prática do ensino de História voltado

para a  formação cidadã e abordagem transversal  dos saberes  em prol  do ensino pela  pesquisa,

sugerindo uma nova postura de docentes e estudantes para uma atuação consciente, ética e crítica na

sociedade.

1.2.3. Educação Ambiental em diálogo com a Pedagogia Libertária

Dada  a  diversidade  de  correntes  existentes  do  âmbito  da  Educação  Ambiental  e  a

temporalidade desta prática educativa, situada no século XX e XXI percebemos que de modo geral,

as diferentes correntes encontram-se atreladas direta ou indiretamente às medidas institucionais, de

organismos internacionais, sobretudo a ONU junto aos governos nacionais. Ao mesmo tempo, cada

uma das correntes imprime uma maneira de perceber o Meio Ambiente, cada uma delas tem as suas

particularidades  quanto aos enfoques  pedagógicos  e  atendem a diferentes  grupos sociais.  Neste

sentido, é importante fazer uma série de ressalvas e apontamentos acerca da adoção de uma das

correntes da Educação Ambiental para esta pesquisa. 

 Pensamos que a ideia que deu origem a esta pesquisa e adoção de uma metodologia para o

ensino  de  História  que  promova  uma  educação  integral,  crítica,  autônoma,  autogerida,  que  se

proponha  a  pensar  historicamente  para  além  das  paredes  da  sala  de  aula,  na  interação  com

elementos pouco explorados no ensino formal de história, neste caso uma horta escolar, se aproxima

muito da Pedagogia Libertária. Esta é uma proposta educativa, pouco conhecida e pouco divulgada

dentro do campo da Educação em geral, e em particular no campo da Educação Ambiental. É uma

proposta  educativa  anterior  a  formulação  da  Educação  Ambiental.  Trata-se  de  um  campo

pedagógico  que  tem  suas  raízes  epistemológicas  no  socialismo  utópico  do  século  XVII  e  no

anarquismo dos séculos XVIII, XIX, XX, e que chaga aos nossos dias por meio da produção além

de autores contemporâneos que apresentam possibilidades e limites da Pedagogia libertátia. É uma

concepção educacional em que se propõe uma ruptura radical com o Estado e adoção de outras

formas de organização da sociedade, que sejam federativas, descentralizadas e não hierárquica. Na

perspectiva da Educação Ambiental, a Educação Libertária dialoga com a corrente da Crítica Social,

sobre tudo nos estudos do teórico e militante Murray Bookchin (1921-2006). Mauro José Cavalcanti
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em seu prefácio do livro Ecologia Social e Outros ensaios de Bookchin (2010) aponta que 

A grande contribuição intelectual de Boochin foi o desenvolvimento da Ecologia
Social, a qual sustenta a ideia básica de que os problemas sociais ecológicos estão
profundamente  relacionados  aos  problemas  sociais,  particularmente  no  domínio
dos sistemas políticos e sociais e hierarquizados. A ecologia social sugere também
fazer frente a tais problemas, de forma realmente efetiva, apenas através de ações
individuais como o “consumismo étco”, mas sim através de atividades coletivas
fundamentadas em ideais democráticos e libertários radicais. A complexidade das
relações entre os seres humanos e a natureza é enfatizada pela ecologia social,
juntamente com a importância de se estabelecer estruturas sociais que possam levar
em  conta  tais  relações.  Se  a  natureza  é  fonte  de  liberdade,  participação,
solidariedade  e  apoio  mútuo,  então  as  estruturas  sociais  que  se  organizam as
sociedades humanas também assim poderiam ser. 
(CAVALCANTI in BOOKCHIN, 2010, P. 14 )

Neste sentido, Bookcin concebe a coletividade como fundamental para a construção de uma

sociedade  que  repense  a  sua  relação  com  a  natureza  e  todas  as  outras  relações  hierárquicas,

compreendendo,  portanto,  que não bastam atitudes  individuais com relação ao consumo,  sendo

necessário  uma  preocupação  com o  coletivo,  com uma  ecologia  social.  Do  ponto  de  vista  de

Bookchin, em nossa sociedade o caráter econômico é sempre pensado como prioritário em relação

ao caráter social.

Local de trabalho e comunidade são polos em que se tem centrado, ao longo da
História, a teoria e a prática social.  Com o aparecimento do Estado-Nação e da
revolução industrial a economia adquiriu proeminência sobre a comunidade, não só
na  ideologia  capitalista  como  também  nas  várias  modalidades  de  socialismo
libertário e autoritário surgidas no século passado. Esta mudança de tônica do polo
ético para o econômico foi de enorme alcance, conferindo aos diversos socialismos
inquietantes  atributos  burgueses.  Tal  evolução  foi  particularmente  nítida  no
conceito marxista  de emancipação humana através  do domínio do homem pelo
homem, justificava o aparecimento da sociedade de classes como condição prévia
dessa emancipação.
Infelizmente, a ala libertária do socialismo não propôs, com necessária coerência, o
primado da moral sobre o econômico, provavelmente em razão do nascimento do
sistema  de  fábrica  (lugar  clássico  da  exploração  capitalista)  e  do  proletariado
industrial  como  agente  de  uma  nova  sociedade.  O  próprio  sindicalismo
revolucionário, apesar de todo o seu fervor moral concebeu a organização social
sindicalista  pós-revolucionária  nos  moldes  da  sociedade  industrial,  oque
testemunha bem a mudança de tônica comunitarismo para o industrialismo, dos
valores comunitários para os da fábrica.  Obras que gozaram de prestígio quase
sagrado no meio sindicalista revolucionário,  como O  Organismo Econômico da
Revolução de Santillan, exaltam o significado da fábrica e do posto de trabalho,
para  não  falar  já  do  papel  messiânico  do  proletariado.  Todavia,  o  local  de
trabalho(a fábrica na sociedade industrial) foi ao longo da História, não só lugar de
exploração,  mas  de  subordinação  e  hierárquica.  Não  serviu  para  “disciplinar”,
“unir”  e  “organizar”  o  proletariado  para  a  mudança  revolucionária  mas,  pelo
contrário,  para  o  acostumar  à  obediência.  O proletariado,  como qualquer  setor
oprimido da sociedade, liberta-se abandonando os hábitos industriais e participando
ativamente da vida comunitária. 
(BOOCKIN, 1999,p. 11-12)
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 Ao se pensar nas formas de hierarquia e suas origens, encontramos na escola justamente um

espaço privilegiado para a manutenção da hierarquia, da dominação dos mais jovens pelos mais

velhos, e a subordinação do conhecimento escolar ao acadêmico. Neste sentido há de se pensar na

História e no contexto em que a Educação Ambiental, assim como nas intenções de suas correntes e

nas diferenças fundamentais entre oque se propõe na Educação Ambiental, em linhas gerais, em

relação as propostas da Educação libertária, e seu diálogo com a Ecologia Social. É sobre isto que

pretendemos discorrer neste item. A iniciativa de aprender História por meio dos elementos que

compõe uma paisagem, ou das ferramentas, do solo, das sementes e alimentos, é uma forma de

combater a concepção de História ligada aos “grandes nomes”, e a memorização de datas e feitos,

afinal, da sociedade industrial em detrimento das sociedades comunitárias, compreendemos, que o

ensino de história atende os interesses de uma determinada camada social em detrimento de outras

narrativas. Quadro que vêm mudando graças aos esforços de diferentes minorias sociais, que aos

poucos, vão consolidando formas de educação inclusivas, que contrapõe o ensino tradicional, que

excluí ou subjuga as minorias na narrativa histórica. No campo da Educação, a instrução pública

está  a  serviço  da  economia,  e  não  o  contrário,  é  por  isso  que  de  modo geral  a  escola  ensina

indivíduos  para  o  mundo  do  trabalho.  Sendo  professora  de  história,  já  fui  diversas  vezes

questionada do porquê se deve aprender sobre história na escola, afinal, é o tipo de saber que não é

técnico,  ou exato,  não é  um saber  considerado imprescindível  dentro da perspectiva de muitos

estudantes que compreendem a escola como um lugar de preparação para o competitivo mercado de

trabalho.  A própria  distribuição  de  carga  horária  do  currículo  escolar  é  uma  característica  da

hierarquia entre os saberes escolares,  e  da falta de dialogo e interdisciplinariedade existente na

escola. 

Por isso, quando propomos o diálogo da Educação Ambiental, com a Pedagogia Libertária

compreendemos que existem limites para essa relação e que tratam-se de concepções educacionais

distintas. Em primeiro lugar, façamos uma breve revisão da Educação Ambiental no Brasil. Não se

pode esquecer que no momento da gênese da Educação Ambiental em meados do século XX, o

contexto geopolítico era o da divisão bipolar, quando o bloco capitalista liderado pelos Estados

Unidos da América do Norte rivalizava com o bloco socialista liderado pela extinta  União das

Repúblicas Socialistas Soviéticas. O Brasil, afirmou-se um país capitalista, e por isso passamos por

um longo período de Estado de Exceção que durou de 1964 até 1985, momento que ficou conhecido

como Ditadura Civil Militar. 

Nesse  contexto  os  primeiros  anos  da  ditadura  foram  marcados  pela  destruição  dos

movimentos populares na cidade e no campo, e a perseguição de pessoas ligadas aos movimentos
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que reivindicavam a reforma agrária, igualdade social, e a preservação das liberdades individuais,

ou que denunciavam as situações de agressão ao meio ambiente sem passar pelo crivo da censura,

todos esses atores sociais foram enquadrados como subversivos, restando apenas a ilegalidade, o

exílio ou a morte para os que se voltavam contra o sistema vigente. Assim, as tímidas medidas do

governo  para  proteção  ambiental  do  período  militar  no  Brasil  apresentam um caráter  bastante

autoritário e institucional, mas sobre eram uma iniciativa governamental para a adequação do Brasil

as exigências internacionais de desenvolvimento econômico, como no caso do Clube de Roma em

1972  quando  o  governo  brasileiro  colocou  o  país  na  rota  das  empresas  poluidoras  que  foram

banidas de países com maiores exigências ambientais. Nesse sentido, as iniciativas institucionais de

Educação Ambiental do período militar visavam unicamente a manutenção do sistema hierárquico,

da dominação econômica,  delegando a responsabilidade  dos  problemas ambientais  ao consumo

individual, com um forte discurso preservacionista e recursista.  

Com o passar dos anos, a transição democrática e a volta da democracia representativa no

Brasil,  permitiu  que  alguns  atores  sociais  e  entidades  se  manifestassem  e  voltassem  a  se

organizarem acerca das questões socioambientais. Neste sentido, o campo da Educação Ambiental,

que já estava formado, apresenta uma série de fragmentações, o que fica expresso pela existência de

diversas  correntes  que  apresentam  diferentes  percepções  sobre  o  Meio  Ambiente  e  sobre  as

estratégias  e  funções  da  Educação  Ambiental.  Desta  maneira,  se  por  um  lado,  a  Educação

Ambiental  e  suas  correntes  propõe  uma  crítica  ao  modelo  hegemônico  de  desenvolvimento

capitalista, pois é consenso que este modo de produção tem um papel de protagonista na degradação

social  e  ambiental  nos  últimos  dois  séculos,  por  outro  lado,  não  existe  um consenso  entre  as

correntes  sobre a  superação do modo de produção capitalista.  Ao contrário,  algumas correntes,

como  vimos,  propõe  a  manutenção  deste  modo  de  produção,  inclusive,  na  corrente  da

sutentabilidade,  fala-se em “capitalismo verde”,  e se produz uma verdadeira mercantilização da

Educação Ambiental,  quando as  exigências  ambientais  legais  obrigam as  empresas  a  adotarem

programas de Educação Ambiental como contrapartida social da poluição que geram. Delegando

mais  uma vez  às  iniciativas  individuais  a  responsabilidade  sobre  os  problemas  causados  pelas

grandes indústrias e pelo lixo produzido a partir do consumo que advêm do modo de produção

capitalista. Esta é uma grande contradição, que por muitas vezes faz com que a Educação Ambiental

seja vista como algo questionável no contexto escolar. Isso por que, a escola é local como espaço

privilegiado e estratégico da Educação Ambiental,  no entanto,  poucos percebem a escola como

espaço de produção de saberes e estratégias para a fundamentação do quer que seja a Educação

Ambiental. 
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Compreendemos, porém, que se a Educação Ambiental não se voltar para a compreensão das

relações  de  hierarquia  que  contribuem  para  a  degradação  social  e  ambiental  ela  não  será

transformadora. Para Bookchin

Aos enormes problemas criados por esta ordem social devem juntar-se os criados
por uma mentalidade que começou a desenvolver-se muito antes do nascimento do
capitalismo  e  que  este  absorveu  completamente.  Refiro-me  à  mentalidade
estruturada  em torno  da  hierarquia  e  da  dominação,  em que  a  dominação  do
homem pelo homem originou o conceito de dominação sobre  a  natureza como
destino e necessidade da humanidade. É reconfortante que se haja insinuado no
pensamento ecológico a ideia de esta concepção do destino humano é perniciosa.
Contudo, não se compreendeu claramente como surgiu, persiste e como pode ser
eliminada  esta  concepção.  E  se  se  quer  achar  o  remédio  para  o  cataclismo
ecológico,  deve-se  procurar  a  origem da hierarquia  e  da dominação.  O fato da
hierarquia sobre todas as formas- dominação do jovem pelo velho, da mulher pelo
homem. Do homem pelo homem na forma da subordinação de classe, de casta, de
etnia ou qualquer outra estratificação da sociedade- não haver sido identificada
como tendo âmbito mais amplo que a mera dominação de classe, te sido uma das
carências  cruciais  do  pensamento  radical.  Nenhuma  libertação  será  completa,
nenhuma tentativa de criar harmonia entre os seres humanos e entre a humanidade
e a natureza poderá ter êxito se não forem erradicados todas as hierarquias e não
apenas  a  de  classe,  todas  as  formas  de  exploração  e  não  apenas  a  exploração
econômica. (BOOKCHIN, 2010, p. 22-23)

Mas oque seria a Educação Libertária ou Educação Anarquista? A Educação Anarquista e sua

aplicabilidade a partir da Pedagogia Libertária. A Educação Anarquista traz a ideia de liberdade

como  objetivo,  assim a  Pedagogia  Libertária  propõe  uma  educação  integral,  que  se  pauta  em

relações dialógicas, economia mutualista, ecologia social, cuidados com o corpo e saúde, e busca

inesgotável pelo saber, a fim de garantir a autonomia de cada individuo. 

A Educação Anarquista não tem tido seu espaço no debate sobre educação na escola ou na

universidade,  e não é por falta de referências.  Tal atitude por parte destas instituições deve ser

repensada quanto a importância do estudo do Anarquismo, a fim de não ocultar a existência de tal

corrente de pensamento que tem tanto a contribuir na discussão a cerca dos problemas de nossa

época. No anarquismo a liberdade não é pensada como uma condição natural, e sim como uma

construção social. “Só sou verdadeiramente livre quando todos os seres humanos que me cercam,

homens  e  mulheres,  são  igualmente  livres  (...)  Minha liberdade pessoal  assim confirmada pela

liberdade  de  todos  se  estende  ao  infinito”  (BAKUNIN,  1983,  p.10).  A Pedagogia  Libertária  é

profundamente  engajada,  no  sentido  da  crítica  às  estruturas  de  dominação  e  da  formação  de

mulheres e homens capazes de atuarem como críticos e atuantes pela transformação das suas vidas e

do meio social. Nesta perspectiva, não há lugar para a neutralidade da educação. Reivindica uma

educação fundada em critérios solidários, de ajuda mútua, que recusa tanto os prêmios quanto os

castigos  e,  portanto,  os  processos classificatórios  (provas,  notas  etc.)  e  as  relações  de ensino e
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aprendizagem fundadas em critérios competitivos. 

A pedagogia  libertária  critica  os  interesses  aparentes  e  velados  do  Estado  na  educação,

defendendo a ideia de que as comunidades podem e devem gerir seus próprios sistemas de ensino,

de acordo com suas necessidades, tomando de volta para si uma responsabilidade política e social

que historicamente foi jogada nas mãos do Estado, tendo este, sabido aproveitar-se muito bem dessa

responsabilidade. 

No campo teórico é a partir século XIX que as ideias anarquistas foram mais difundidas e

efetivadas com as obras de Proudhom, Louise Michel, Kropotikin, Bakunin, Eliseé Reclus, Max

Stiner, dentre outras. No século XX o anarquismo foi o veículo reivindicatório mais utilizado pela

classe  trabalhadora  em  diversas  partes  do  mundo  até  a  segunda  guerra  mundial,  através  dos

primeiros  sindicatos.  O  método  anarquista  que  tornou-se  famoso  pela  organização  da  classe

trabalhadora na luta pela redução das jornadas de trabalho, igualdade de salários entre homens e

mulheres, dentre outras diversas reivindicações é conhecido por anarco-sindicalismo e se tornou

difundido pela prática das greves e boicotes. Aliados aos sindicatos anarquistas sempre estiveram os

centro  sociais,  bibliotecas  populares,  jornais  e  escolas  libertárias2.  O  anarco-sindicalismo

impulsionou fortemente o desenvolvimento da Educação Anarquista, com escolas e centros sociais,

voltadas para a educação integral, incentivava o cuidado de si, a reflexão sobre a sexualidade, o

pensamento  crítico  e  a  existência  autônoma.  Esta  educação  era  uma  contrapartida  à  educação

Estatal,  de  moral  burguesa  e  religiosa,  que  do  ponto  de  vista  libertários,  era  responsável  pela

manutenção da opressão, dos vícios e da miséria. 

Portanto aqui é importante lembrar que o Anarquismo, se entendido como um movimento

social, tem suas origens no século XIX a partir de um conjunto de aspirações políticas, econômicas

e sociais chamadas de socialismo utópico. Segundo o historiador George Woodcock o anarquismo

não nasce do movimento operário,  sendo fruto de ideias ácratas existentes desde a  antiguidade

(WOODCOCK, 1983). Porém existe uma história do Anarquismo como a descrita por Felix Garcia

Moryon que identifica uma data de nascimento do anarquismo a partir da existência do proletariado

e das ideias iluministas (MORYÓN, 1989). De qualquer maneira o anarquismo se identifica como

uma  ideia  contra  qualquer  forma  de  ordem hierárquica  que  não  seja  livremente  aceita.  Desta

maneira, o socialismo libertário se distingue do socialismo científico no que diz respeito ao método

empregado para a mudança da sociedade. O socialismo científico ou autoritário, projeto colocado

em prática na antiga união soviética, pretendia fazer a revolução da sociedade por meio da ditadura

do proletariado, que coletivizaria as riquezas quando a classe trabalhadora detivesse o controle do

Estado. Já a corrente do socialismo libertário busca por meio da assembleia e federalismo formas de
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organização a  fim de  não  constituir  um Estado,  pois  no  anarquismo se  acredita  que  o  Estado

possibilita a existência de uma classe parasitária, formada por políticos profissionais e burocratas de

ofício,  preocupados  em extorquir  e  manter  o  poder  em suas  próprias  mãos.  Esta  ruptura  entre

socialismo autoritário e socialismo libertário marca também a ruptura entre a Pedagogia Libertária e

a Pedagogia Libertadora ou Progressista. Na Pedagogia Libertária a liberdade é um objetivo e passa

a ser um meio na medida que a criança que está sendo educada vai adquirindo autonomia. 

As raízes históricas da Pedagogia Libertária encontram-se em diversos autores e autoras, dos

quais descrevemos uma breve apresentação de suas vidas e obras, sem a finalidade de esgotar o

tama, mas apenas para fim de que se possa compreender em que medida a nossa opção pedagógica

dialoga com as praticas de Educação Ambiental citadas anteriormente. 

a) William Godwin e Mary Wollstonecraft 

William Godwin e Mary Wollstonecraft eram amantes da liberdade, ambos foram importantes

escritores para o pensamento libertário. Ainda na Inglaterra do século XVIII seus escritos traziam a

ideia da igualdade e liberdade, ideias estas sempre almejadas pelos anarquistas. Referimos-nos aos

dois neste subcapítulo, pois acreditamos a trajetória de sua vida aproxima-lhes nos ideais de justiça

e liberdade que defenderam ao longo de suas obras. O enlace amoroso entre os dois desde 1790, só

teve fim com a morte de Mary, ao nascimento de sua filha Mary Godwin. A partir disto Willian

manteve-se fiel aos ideais de igualdade que compartilhava com a companheira falecida, escreveu

uma biografia dela, e cuidou filha do casal, então órfã de mãe, a qual ficou mundialmente conhecida

como Mary Shelley, autora do romance Frankenstein. A obra literária de Mary Wollstonecraft e o

exemplo  de  sua  vida  são  considerados  como  pilares  do  feminismo.  Seu  pensamento  sobre  a

educação é problematizador.  Mary refletiu acerca do autoritarismo, da miséria,  e da exploração

sofridos  por  homens  e  mulheres  no  século  XVIII  e  assim  concebeu  uma  educação  igualitária

sugerindo para isso uma ampla reforma do currículo escolar (DUARTE, 1999). 

Ela escreveu um livro de grande importância para o pensamento libertário sobre a educação, o

qual foi intitulado Reflexões sobre Educação de Filhas com data do ano de 1786, onde analisou

como se davam as restrições educacionais impostas às jovens, que devido à educação que até então

recebiam  não  tinham  as  mesmas  possibilidades  sociais  que  os  rapazes,  sendo  educadas  para

permanecerem em estado de dependência e ignorância. A autora direcionou sua crítica à sociedade

da época na qual a educação serviria para encorajar nas jovens a preocupação com a aparência,

mantendo-as servis aos caprichos masculinos, sem considerar o seu próprio bem-estar. 

A obra de Mary que ficou muito famosa como alicerce do feminismo foi A Reivindicação dos
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Direitos  da  Mulher  (1790),  que  teve  grande  repercussão  e  influência  também  nas  idéias  da

Educação  Anarquista.  Esta  obra  foi  traduzida  para  o  português  pela  escritora  brasileira  Nísia

Floresta, também preocupada com a questão da educação. A tradução circula pelo Brasil desde a

segunda metade século XIX (DUARTE, 1995). Já Willian Godwin é considerado um precursor da

educação moderna anarquista (CODELLO, 2007, p.67). Em seu pensamento a educação deve ser

para a felicidade, o desejo espontâneo do/a aprendiz deve ser colocado no lugar da autoridade do/a

mestre/a, já que para Godwin no centro de seu raciocínio sobre a educação está não o ensino em si,

mas a aprendizagem na dinâmica com ensino. 

Segundo George Woodcock, a grande obra de Willian Godwin é o Inquérito Sobre Justiça

Política,  de 1776. O historiador  afirma que “é a  primeira  exposição completa  sobre a  doutrina

anarquista”  (WOODCOCK, 1990,  p.349).  De fato,  Godwin apresenta  preocupações  comuns  ao

anarquismo. Para o pensador do século XVIII, nenhum julgamento é dado como definitivo, não há

idéias  inatas,  a  pesquisa  é  o  fundamento  de  qualquer  descoberta  da  ciência.  Ele  afirma  a

importância  do  individuo  singular,  que  encontra  na  associação  com semelhantes  uma  atuação

concreta de sua liberdade e sua autonomia. Concebe assim a ideia de um ensino de história que seja

voltado para a constituição da moral. O conceito de ensino de história como um ensino de moral é

compartilhado pela Educação Anarquista durante as primeiras décadas do século XX. Através da

comemoração de eventos  que rememoram a luta  da classe trabalhadora e  das  ideias  libertárias

resistindo  à  exploração  e  ao  autoritarismo.  O  exemplo  mais  expressivo  dentre  as  datas

comemoradas é o 1º de maio, onde por meio da imprensa, do teatro, de manifestações públicas, e

das atividades organizadas em escolas, sindicatos, clubes o movimento anarquista dos séculos XX

imprimiu sua visão na história e imprimiu a história do seu presente. Tanto os escritos de Mary

Wollstonecraft quanto os de Willian Godwin tiveram grande importância no conceito de educação

para a emancipação. Ambos constituem, portanto, influência intelectual e exemplos de vida para a

educação libertária praticada no século XX. 

b. Louise Michel 

Louise  Michel  foi  uma  militante  incansável  da  causa  libertária.  Ela  é  conhecida  como

referência do anarquismo e da educação. Nascida em 1830 na França. Louise esteve presente na

comuna de paris, onde realizou diversas tarefas, desde enfermeira até membro da guarda, foi uma

grande insufladora da revolução. Com a repressão da coluna ela foi exilada na Polinésia Francesa. 

No  entanto,  mesmo  no  cárcere  manteve-se  atuante  na  propaganda  de  ideias  libertárias,

escrevia cartas contando sua visão crítica dos acontecimentos da época e também seus sonhos de

liberdade. Por meio dessas cartas enviava seus exercícios de expressão literária como poemas e
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peças dramáticas, seu correspondente frequente foi Victor Hugo, o literato francês que denunciava a

miséria, a violência e a situação política da França do século XVIII. Luis Dantas na introdução ao

livro de cartas de Louise Michel para Victor Hugo (2005) expõe que fora do exílio ela Louise foi

uma conferencista  atuante,  participando de eventos,  conhecendo diversos lugares e  levando sua

mensagem  de  liberdade  por  meio  da  propaganda  anarquista.  Ela  esteve  presa  outra  vez  por

participar  de  discursos  contra  a  pena  de  morte,  recusando-se  a  ser  liberta  enquanto  outros

companheiros e companheiras envolvidos no mesmo evento estivessem detidos. Esta atitude é um

exemplo de solidariedades entre anarquistas. 

De 1880 a 1895 integrou a gestão de uma escola libertária em Londres, onde colocou em

práticas suas concepções de ensino, valorizando a liberdade como fonte do conhecimento. Época

em que participou também da imprensa anarquista, contribuindo na edição de um jornal libertário.

Louise Michel faleceu quando fazia um de viagens de propaganda em Marselha, com 75 anos. 

c) Pierre Joseph Proudhon 

Os  escritos  de  Pierre-Joseph  Proudhon  são  considerados  uma  declaração  explicita  da

anarquia, e consequentemente, da Educação Anarquista. Sua obra é relacionada à estruturação da

filosofia  anarquista  .  Ele  foi  um polemico  trabalhador  e  escritor  francês  que  nos  século  XIX

escreveu tratados sobre economia e participou de diversas maneiras dos conflitos políticos de sua

época. No campo da educação projetou a Escola Politécnica, que seria um lugar de aprendizagem

intelectual,  técnica e de ofícios.  Esta  escola funcionaria  como uma oficina e  seria voltada para

autogestão  e  auto-suficiência.  Segundo  Silvio  Gallo  a  Politécnica  da  aprendizagem  é  o

desenvolvimento natural da filosofia social e da filosofia do trabalho de Proudhon, marcadas pelo

signo da multiplicidade (GALLO, 1995.p. 57). 

d) Mikhail Bakunin. 

Pensando em uma sociedade em que o trabalho intelectual e braçal seria praticado por todas

as pessoas segundo suas possibilidades é que Mikhail Bakunin (1814-1876) concebe a ideia de

escola. Assim como em Proudhom, esta escola é pensada como autônoma em relação às ordens do

Estado e da Igreja, mas ligada aos interesses da classe trabalhadora. 

Este russo foi um dos mais famosos articuladores das ideias anarquistas entre o movimento

operário no século XIX, negou o luxo e a opulência que sua classe social lhe proporcionaria para

lutar  pela  causa comum da liberdade,  assim viajou por  diversos  lugares  formando associações,

participando de comícios, apoiando greves. Para ele a liberdade só pode ser atingida por um método

libertário, onde a liberdade de um não termine com a liberdade de outro, e seja em realidade um
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veículo para a construção e manutenção da própria liberdade, pois para Bakunin a liberdade existe

somente se for vivida por toda a sociedade em sociedade. 

Sua marcante presença na 1° Associação Internacional dos Trabalhadores no ano de 1864 em

Londres, foi decisiva na ruptura da classe trabalhadora e o socialismo autoritário e o socialismo

anarquista libertário. Para Bakunin a educação deve pautar-se apenas pela liberdade, pela justiça e

pelo trabalho, guiando a ciência. 

e) Max Stirner. 

Johan Kaspar Schimit, conhecido pelo pseudônimo Max Stirner é um importante pensador da

questão da liberdade e da construção da liberdade individual. Conhecido entre os meios de esquerda

como o autor de um livro só, intitulado “O único e sua propriedade” de 1845, Stirner defende a tese

de cada ser é único, e a propriedade que cabe a pessoa é ela mesma. Max escreve uma série de

artigos sobre a educação, dos quais o mais celebre é “O Falso Principio da nossa Educação”, onde

crítica o ensino humanista corrente em sua época e o chamado ensino realista. Sua crítica ao ensino

humanista afirmava que os valores transmitidos como humanistas seriam na verdade a formula da

resignação e da submissão, transmitindo a ideia de um respeito abstrato e formal a autoridade, onde

culto é o senhor-dominador,  não culto é o servo. A educação humanista representaria então um

período de servilismo, já que seriam poucos os eleitos. A educação realista analisada pelo autor

seria melhor que a humanista, mas não ideal. Ela estaria voltada para a dimensão mais técnica da

sociedade, no entanto prepararia pessoas de poucos ideais, preocupadas com a simples execução de

tarefas (CODELLO, 2007, p 82). 

Stirner afirmava que a educação personalista poderia ajudar na busca da liberdade, pois se a

pessoa,  em vez de ser educada para ser útil a sociedade,  for educada para ser útil  a si mesma,

estaríamos aí formando uma sociedade baseada na autonomia, onde cada pessoa demonstraria de

forma espontânea e verdadeira a sua forma pessoal de contribuir para a sociedade. Esta idéia de

individuo livre e único é transmitida pela educação libertária, sendo que a singularidade de cada

pessoa não deve representar a dominação, ou autoritarismo, por partes de uns e umas sobre outros e

outras. Ao contrário este caráter único, inspirados pela liberdade seriam mais incentivo de garantia

para a liberdade coletiva. 

f) Kropotkin. 

Piotr  Kropotkin  (1842-1921) foi  um celebre  pensador  anarquista,  assim como Bakunin  e

Proudhon  esteve  presente  na  comuna  de  Paris.  Ele  defendeu  a  ideia  de  educação  para  a

solidariedade. Kropotkin pensa o ensino das ciências com expedições em campo aberto, bosques e
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ambientes  que  propiciassem  o  contato  direto  com  os  sistemas  estudados.  Sua  concepção  de

educação tem fortes características iluministas e racionalistas, de acordo com a influência de sua

época,  a  qual  ele  viveu intensamente  atuando não só como revolucionário,  mas também como

cientista (CODELLO,2007. p.141). 

Entre suas diversas obras está o seu famoso livro O Apoio Mutuo, que trata do evolucionismo,

não  na  perspectiva  em  que  os  mais  fortes  se  sobrepõe,  dominando  os  mais  fracos,  mas  sim

defendendo a tese de que as sociedades que evoluem quando vivem em solidariedade. Segundo este

autor a própria evolução da sociedade humana iria lhe encaminhar para a revolução social, a partir

da qual não haveria a miséria causada pela exploração de grupos privilegiados contra as pessoas

sem posses. 

g) León Tolstói

O escritor russo León Tolstói é muito conhecido pelas suas obras que configuram importantes

contribuições  para  a  literatura  mundial.  Autor  de  Guerra  e  Paz,  Ana  Karenina,  entre  outras,

pertencia a uma família aristocrática, e sempre foi intimamente ligado a causa dos camponeses, no

entanto nunca se identificou como um anarquista. Suas iniciativas no campo da educação porém,

embora  pouco difundidas,  são  consideradas  libertárias  por  diversos  pensadores  do  anarquismo.

Segundo o historiador George Woodkcok

Um exame das ideias e ensinamentos de Tolstói nos últimos trinta anos de sua vida
e das tendências maldisfarçadas dos grandes romances que escreveu antes de sua
conversão  deixam  poucas  dúvidas  sobre  a  verdade  que  contém.  Tolstói  não
chamava  a  si  mesmo  de  anarquista,  porque  aplicava  esse  termo  àqueles  que
desejavam  transformar  a  sociedade  utilizando  métodos  violentos;  preferia
considerar-se um cristão literal.  Mesmo assim, não ficou totalmente descontente
quando,  em 1900,  ao escrever  uma pesquisa pioneira sobre várias correntes do
pensamento anarquista, o sábio alemão Paul Eltzbacher nela incluiu suas ideias,
demonstrando  que,  embora  repudiasse  a  violência,  sua  doutrina  básica  e
principalmente sua rejeição ao Estado e à propriedade seguiam as linhas gerais do
padrão anarquista( WOODCOK, 2002, p. 251).

A experiência educacional de Tolstói chamou-se Iásnaia Poliana, uma propriedade rural que

foi destinada a ser uma escola, inaugurada em 1859. Era uma escola voltada para educação dos

camponeses e seus filhos, em plena Rússia Czarista. 

Na década de 1850, menos de 6% da população rural era alfabetizada. Nas regiões
rurais  não  existiam  escolas  públicas,  nem  mesmo  no  nível  primário  ou
fundamental, e a pouca instrução que havia- oferecida por algum padre de vilarejo
ou  um  soldado  reformado  (aprender  a  ler  e  escrever  estava  entre  os  poucos
benefícios do serviço militar)- era primitiva e paga. Os professores ensinavam de
maneira mecânica e pouco imaginativa, sem incentivar o pensamento, a aplicavam
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punições corporais. Os senhores proprietários de terras não tinham a obrigação de
educar seus servos, e em um país onde os camponeses eram tratados como espécie
subumana, não surpreende que poucos o fizessem( BARTLETT, 2013, p. 186) 

Iásnaia Poliana foi certamente uma das experiências educacionais mais expressivas para a

classe trabalhadora camponesa na Rússia Czarista, no entanto inicialmente a iniciativa foi vista com

desconfiança pelos camponeses. Nesta escola alguns professores eram padres, e haviam também ex-

universitários.A partir de 1862 a escola passou a publicar uma revista que teve 11 edições com

artigos de Tolstói e de professores, já na primeira edição um artigo escrito pelo próprio Tolstói

relatava o cotidiano de Iásnaia Poliana, deixando nitída a visão do autor sobre a educação. 

Ninguém traz consigo alguma coisa, nem livros nem cadernos. Nenhum aluno é
obrigado a fazer dever de casa. Além de virem de mãos vazias, os alunos não são
obrigados a decorar lições, sequer a aula do dia anterior. Eles não se atormentam
com o pensamento da tarefa por fazer. Trazem apenas a si mesmos, sua natureza
receptiva,  e  a  certeza  de  que  hoje  a  escola  será  tão  alegre  quanto  ontem[...]
Ninguém jamais é repreendido por se atrasar. Eles se sentam onde querem: bancos,
mesas, peitoris das janelas, poltronas. O horário prevê quatro aulas antes do jantar,
que às vezes na prática se tornam três ou duas, e que podem ser sobre assuntos
bastante diferentes[...] Na minha opinião essa desordem externa é útil e necessária,
por mais estranha e inconveniente que possa parecer ao professor […] De inicio
essa  desordem,  ou  ordem livre,  nos  assusta,  porque  fomos  educados  de  outras
maneiras e estamos acostumados a algo diferente. Em segundo lugar, neste como
em muitos casos semelhantes, a coerção só é usada por causa de pressa ou falta de
respeito pela natureza humana[...] ( TOLSTÓI, op.cit BARTLETT,  2013, p. 192)

O legado de uma educação comunitária, livre, sem uma estrutura formal que caracterize uma

rotina rígida foi uma grande contribuição para se pensar em formas de educação diferentes daquelas

que giram em torno da preparação para o mercado de trabalho, o mundo da produção, da disciplina

fabril. O prédio onde funcionava a escola Iásnaia Poliana foi transformado em um museu, logo após

a morte de León Tolstói, porém, os desdobramentos de suas ideias ainda estão ocorrendo graças ao

legado deixado de fora impressa em seus escritos.

h) Eliseé Reclus. 

Eliseé Reclus (1830-1905) foi um geógrafo anarquista, que assim como Kropotkin, almejava

métodos de ensino ao ar livre. Ele escreveu, entre outras obras, A Nova Geografia Universal, onde

aborda a natureza como um todo, e a relação entre seres vivos sejam humanos, ou não. Reclus

participou da comuna de Paris, assim como outros e outras anarquistas mencionados neste capitulo

e por conta de sua vida política ficou exilado, viajando pela América, África e Ásia. Na América do

Sul conheceu, entre outros países, o Brasil. Em suas viagens busca relatar o modo como vivem as

pessoas, e como se dá a constituição das paisagens. 
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De volta a Europa depois de anos no exílio, Eliseé seguiu com seu ativismo. Ainda que mais

velho, ele participou de sociedades anarquistas, ao lado de outro velho anarquista, Mikhail Bakunin.

Ele  se  dedicou  também a  escrever  propaganda  de  idéias  libertárias  e  participar  de  atividades

educacionais anarquistas. 

i) Francisco Ferrer y Guardia. 

Um grande pensador anarquista da educação foi certamente o espanhol Francisco Ferrer y

Guardia  (1849-1809).  Sua  obra  “A Escola  Moderna”  foi  muito  famosa,  por  traçar  um sistema

racionalista de ensino, com saídas de campo, e estudos em sala, sem castigos físicos, e avaliações

competitivas. Ferrer inicialmente foi um republicano, em uma Espanha monarquista, gradualmente

aproximou-se das ideias e práticas anarquistas até identificar-se como um anarquista. 

Na Escola Moderna pensada por Ferrer não há divisão de ensino por sexo, meninos e meninas

são educados com o mesmo método, sem preconceitos. Este foi um dos motivos para monarquia

católica da Espanha decretar o seu fuzilamento no ano de 1909. A partir  daí existiram diversas

Escolas Modernas fundamentadas conforme as premissas de Ferrer, em todo o mundo. Este autor

foi muito influente para a educação realizada por anarquistas, em especial nas primeiras décadas do

século XX. 

j)Polidoro dos Santos 

Polidoro Santos (1881-1924) morou em Porto Alegre, no entanto também esteve em diversas

cidades do Rio Grande do Sul em sua militância atuante. Foi poeta, jornalista, tradutor e trabalhador

da tipografia e fez traduções importantes que fizeram com que a classe operária pudesse ter acesso

às obras libertárias em língua estrangeira, fez parte da edição de diversos jornais libertários, e fez

parte da construção de algumas escolas anarquistas segundo Francisco Vargas: 

É possível localizar várias tentativas educacionais libertárias no estado durante a
época, que ocorreram principalmente na capital, Porto Alegre, com destaque para a
Escola Eliseu Reclus (1906), a Escola Moderna (1916) e a Sociedade Pró-Ensino
Racionalista  (1923).  Estas  escolas  e  a  referida  sociedade  contaram  com  a
participação do militante anarquista, já citado anteriormente, Polydoro dos Santos
(1881-1924). Este idealista, conforme afirma Norma Elizabeth Corrêa, era tido pela
imprensa operária como hábil orador, de conhecimento notável (CORRÊA, 1987,
pp.  55-57).  Além disso,  Polydoro lecionou, escreveu matérias sobre a educação
racionalista  em muitos  jornais  e  propôs inclusive  a  publicação  de  trabalhos de
Sebastian Faure e Francisco Ferrer.(VARGAS, 2011, pág. 63) 

Polidoro teve importante participação na formação da Educação Libertária no Rio Grande do

Sul, suas traduções e sua participação em atividades anarquistas foram notáveis para o movimento

operário do período estudado no presente trabalho. 

l) Zenon de Almeida. 
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Zenon de Almeida ou Espartanos do Sul eram os pseudônimos de Zenon Budaszewski (1882-

1940), com os quais escrevia em vários jornais anarquistas do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou

como  marinheiro,  mineiro,  sapateiro,  químico,  ferroviário,  fabricante  de  balas,  doces  e  lança

perfume (MARÇAL, 2001, pág. 125). 

Intelectual e orador este anarquista atuou em diversas cidades do Brasil. Esteve no militando

no Rio de Janeiro,  Santa Maria,  São Jerônimo, Porto Alegre,  Pelotas e Rio Grande. Zenon foi

articulador de diversos jornais operários. Esteve presente na cena operária do Rio Grande do Sul,

por isso tinha contatos com meios libertários com os quais matinha contato e propaganda. Sua

presença foi um fomento para a Educação Libertária na cidade de Rio Grande. 

Como vimos, o pensamento libertário é centrado na ideia de métodos não autoritários de

ensino,  oque tem uma série de limites,  já que a sua aplicabilidade está  comprometida em uma

sociedade na qual a instrução pública é um dever do Estado, instituição que os ideais libertários

pretendem extinguir.  Ainda que seja um tanto utópica a ideia de uma sociedade sem Estado,  a

Pedagogia Libertária oferece uma série de possibilidades. Silvio Gallo, em algumas de suas obras

escreve  sobre a  história  da Educação Anarquista  e  ressalta  as  diversas  experiências  de escolas

libertárias que marcaram a história do movimento anarquista e da educação. O autor identifica, na

educação capitalista, o conceito de poder com o de autoritarismo, no sentido micropolítico (relações

intersubjetivas), passando à discussão macropolítica (relação escola/estado/sociedade). Abre assim

o  questionamento  sobre  a  mediação  do  Estado  Capitalista  na  instrução  pública.  Nas  obras

Pedagogia do Risco (1995) e Educação Anarquista: Um paradigma para hoje (1995) o autor expõe

algumas experiências de escolas libertárias que tinham como base métodos não competitivos, e não

coercitivos, escolas onde as crianças não eram avaliadas por notas e não recebiam premiações ou

castigos.  Estas  escolas  funcionavam  em  um  sistema  de  cooperativismo  e  buscavam  a

autossuficiência.  São exemplos  desta  pedagogia  Libertária:  La  Ruche,  idealizada  por  Sébastien

Faure na França do século XIX, e a Escola Moderna de Francisco Ferrer y Guárdia,  de ensino

racionalista, que funcionou na Espanha nos primeiros cinco anos do século XX. Ambas serviram de

modelo para outras iniciativas em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. 

Com a análise histórica acerca das experiências de Pedagogia Libertária no Brasil é possível

perceber que ao contrário do que dizem alguns discursos, o anarquismo não deixou de ser o veículo

mais utilizado pela classe trabalhadora pela sua falta de soluções para os problemas de classe, mas

sim por uma forte perseguição da polícia política antes mesmo da década de 1930, que defendia os

patrões e a Igreja, contrários a causa libertária, e também por conta das políticas contra imigrantes

sindicalizados/as.( MARAM, 1979).Além disso, outro agravante para a fragilidade do movimento
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anarquista como instrumento da classe trabalhadora foi, sem dúvida, o comunismo autoritário e a

chegada de instrutores estrangeiros dispostos a acabar com as organizações libertárias, difamando o

movimento entre o/as trabalhadores/as (MARÇAL, 2004). 

Neste sentido, ao lançarmos um olhar crítico acerca da Educação Ambiental observamos que

na cartografia das suas correntes, a maioria dos caminhos levam a um denominador comum, que é o

da escola como um alvo da Educação Ambiental,  e  não como um espaço para  a  produção de

conhecimentos  acerca  deste  campo do conhecimento,  dessa  forma,  buscamos  o  diálogo  com a

Pedagogia Libertária, a fim de propor uma quebra dessa hierarquia, e tentar fazer da escola um

lugar de produção de saber. A Pedagogia Libertária coloca-se, como um campo de possibilidades

teóricas e práticas da educação, uma vez que vivemos um sistema em crise, é necessário que se

busque alternativas a este sistema. Portanto, a Corrente da Ecologia Social apresenta-se como a que

mais dialoga com o propósito desta pesquisa. Neste sentido, a educação integral propõe uma ruptura

ao atual modelo social e educacional, com a prática da autogestão social e pedagógica. A leitura dos

referenciais teóricos e a experimentação podem ser a base para esta transformação. Ainda que nossa

dissertação não tenha a pedagogia libertária como tema central, buscamos com este item apresentá-

la já que em certa medida ela é uma grande inspiração para a escolha do nosso tema e de nossa

metodologia.

2.3. História Ambiental para quê? 

 No  artigo  intitulado  “Transformações  da  Terra:  Por  uma  perspectiva  Agroecológica  da

História”, Donald Worster apresenta a formação do campo da “História Ambiental” 

O campo da história ambiental começou a tomar forma nos anos 70, quando houve
diversas conferências sobre a grave situação global e os movimentos ambientais
cresciam,  popularizando-se.  Foi  uma  resposta  às  perguntas  que  estavam
começando a se fazer em muitas nações: Quantos seres humanos a biosfera pode
suportar  sem entrar  em colapso sob o impacto da poluição e consumismo? As
mudanças  da  atmosfera,  causadas  pela  atividade humana,  levarão  à  uma maior
incidência  de  câncer  ou  a  menores  colheitas  de  grãos,  ou  ao  derretimento  das
calotas polares? Está a tecnologia tornando a vida mais perigosa, ao invés de mais
segura? Tem o Homo sapiens quaisquer obrigações morais para com a terra e seu
ciclo de vida, ou esta vida existe meramente para satisfazer aos desejos expansivos
da  nossa  própria  espécie?  A História  não  foi  o  único  campo  da  ciência  a  ser
atingido por essas preocupações emergentes; os acadêmicos em Direito, Filosofia,
Economia, Sociologia e outras áreas foram igualmente receptivos. Certamente é
uma  receptividade  permanente,  que  ganha  urgência,  frequência  e  amplitude.  A
história  ambiental  nasceu  de  uma  forte  preocupação  moral,  podendo  ainda  ter
alguns compromissos de reforma política, mas à medida que amadurecia, tornava-
se um empreendimento intelectual que não tem qualquer agenda moral, ou política
simplista ou única para promover. Seu objetivo é aprofundar a nossa compreensão
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de como os humanos têm sido afetados pelo seu ambiente natural através do tempo
e,  contrariamente  e  talvez de  modo mais  importante,  na  visão  da insustentável
situação global atual,  como a ação humana afetou o ambiente e quais foram as
consequências. (WOSTER, 2003, p. 24-25)

 
A História  Ambiental,  como “campo historiográfico consciente  de si  mesmo” (PÁDUA,

2012, p. 17) é uma abordagem que consolidou-se a partir da década de 1970, quando historiadores e

historiadoras, geralmente ligados a movimentos ambientalistas, sobretudo dos E.U.A, passaram a

investigar  como  seres  humanos  em  diferentes  lugares  do  planeta  interferiram,  pensaram  e  se

relacionaram com a natureza.  A História Ambiental  tem trabalhado de modo geral  as seguintes

categorias de análise: reconstrução de ambientes naturais do passado, modos humanos de produção

e seu impacto sobre o ambiente e análise das ideias, e valores e percepções acerca da natureza.

(DRUMMOND, 1991, p. 177-197)

Obviamente, algum destes recortes pode ter sido feito em outras épocas, por gerações de

historiadores anteriores, no entanto a História Ambiental propriamente dita é um campo que tem

contornos próprios e uma delimitação histórica. Ainda assim, não se pode esquecer que de certa

maneira os primeiros autores deste campo historiográfico receberam influências de historiadores de

gerações anteriores que deram a natureza um lugar de destaque em suas obras.

 Regina Horta Duarte em seu livro História & Natureza (2005) destaca que no Brasil, três

autores  clássicos  escreveram suas  obras  sobre  a  relação  entre  sociedade  e  natureza,  ainda  na

primeira metade do século XX. O primeiro é Capistrano de Abreu com sua obra “Capítulos de

História Colonial” (1907), em que dá atenção aos aspectos sociais e físicos do território brasileiro,

sua formação geológica, fauna, flora, bacias hidrográficas, vegetação e relevo. O segundo foi Caio

Prado Júnior, com sua “Formação do Brasil Contemporâneo” (1942), onde analisou, entre outras

questões,  a  monocultura  no  Brasil  e  seus  impactos  sociais,  econômicos  e  ecológicos.  Por  fim,

Sergio  Buarque  de  Holanda  com  uma  de  suas  obras  mais  importantes  “Monções”  (1945),

dedicando-se às expedições ao oeste brasileiro através dos rios, observando diversas relações entre

humanos e natureza, a assimilação de saberes indígenas pelos “pioneiros” e a degradação ambiental

gerada  neste  processo.  Em outro livro  clássico do mesmo autor  “Visões  do Paraíso”  (1945),  a

prática de desfrutar irresponsavelmente da natureza foi analisada com a sucessão de Eldorados, com

o açúcar, o tabaco e o café durante a Colônia, o Império e a República. 

Para  Regina Horta  Duarte,  a  busca  de origens  é  inimiga  do conhecimento  histórico,  no

entanto,  é notável a excepcionalidade das análises destes autores com relação à natureza, e sua

influência para as próximas gerações de historiadores. No cenário internacional não é diferente.

Segundo a autora: 

Seria possível elencar ainda inúmeros exemplos de historiadores de outras gerações
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e de outros países que deram a natureza lugar privilegiado. É o caso de Fernando
Braudel, autor de uma obra importantíssima sobre o mar mediterrâneo e toda a vida
humana que se desenrolou em torno dele. É também o caso de Emmanuel de Le
Roy  Ladurie,  com  sua  obra  maravilhosa  sobre  uma  aldeia  herética  medieval,
Montaillou, na França, além de seus estudos sobre história do clima e suas relações
com a sociedade. Destacam-se as análises das práticas agrárias do feudalismo por
Marc Bloch, ou mesmo a história dos camponeses medievais realizada por Georges
Duby. Jacques Le Goff também não poderia deixar de ser mencionado, com seus
estudos do imaginário medieval sobre a natureza maravilhosa dos lugares distantes
da Europa.  O inglês Raymond Willams abordou as relações entre o campo e a
cidade a partir de fontes literárias. Ou ainda Keith Thomas e sua análise sobre as
relações  entre  os  homens  e  o  meio  natural  na  Inglaterra  moderna.   Não  são
historiadores auto intitulado ambientais, mas suas análises magistrais privilegiaram
a construção cultural e histórica das sociedades humanas. (DUARTE, 2005, p. 93-
94)

A  História  Ambiental  é  uma  abordagem  que  propõe  o  diálogo  interdisciplinar,  sem

abandonar as questões inerentes de sua disciplina. No cenário internacional, as primeiras obras de

História Ambiental podem ser localizadas em Wilderness in American Mind  (1967) de Roderick

Nash, que abordou a presença da natureza selvagem da construção da ideia de nação nos Estados

Unidos, de Fire in America- A Cultural History of Wildland and Rural Fire de Stephen Pyne, que

analisa a cultura do fogo e “queimadas” nos Estados Unidos (PÁDUA, 2010, p. 81),  Conservation

and gospel  of  efficiency:  The progressive  preservation  movemente  de 1890-1920 de  Samuel  P.

Ways, publicado em 1959 (WORSTER, 1991, P. 200), onde aborda o surgimento do movimento

preservacionista  estadunidense.  Podem  ter  sido  as  bases  para  as  obras  de  diversas  gerações

posteriores  de  historiadores  ambientais,  entre  eles,  o  brasilinista  Warren  Dean  que  tem íntima

ligação com a fundação da História Ambiental brasileira pela influência de sua obra clássica sobre a

destruição da Mata Atlântica, intitulada A Ferro e Fogo, editado em 1995 nos Estados Unidos, entre

outras. 

Em 1977 foi fundada a American Society for Environmental History, nos Estados Unidos,

em 1999, a European Society for Environmental and History foi fundada e em 2004 foi fundada a

Sociedad  Latino-americana  e  Caribenha  de  História  Ambiental  (PRADO,  2008,  p.  23 Apud

DUARTE, 2005, p.  32).  Assim no Brasil,  as pesquisas históricas que se auto-intitulam História

Ambiental  surgem principalmente  a  partir  da  década  de  1990.  Surgem laboratórios  e  áreas  de

concentração ligadas às universidades em todo o país. Este é um campo do saber histórico que

cresce e se atualiza constantemente, o que pode contribuir para se pensar a história a partir do tempo

presente, em uma sociedade que enfrenta diversos problemas socioambientais. 

José Augusto Pádua, nos dá um panorama atual desta modalidade de escrita histórica:

A história ambiental apresenta-se hoje como um campo vasto e diversificado de
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pesquisa.  Diferentes  aspectos  das  interações  entre  sistemas  sociais  e  sistemas
naturais são esquadrinhados anualmente por milhares de pesquisadores. A produção
atual  engloba  tanto  realidades  florestais  e  rurais  quanto  urbanas  e  industriais,
dialogando com inúmeras questões econômicas, políticas, sociais, e culturais.

(PÁDUA, 2012, p.35)

Nesse sentido,  diversas pesquisas surgem, e podemos considerar a História Ambiental  um

tema que  possui  trajetória  consolidada  em alguns  países,  mas,  ainda  assim,  em expansão,  que

incorpora  cada  vez  mais  elementos  possíveis  para  as  suas  análises.5 Veremos  a  seguir,  o  que

historiadores  ambientais  têm para contribuir  para o Ensino de História,  a partir  de autores  que

repensaram a relação entre o campo historiográfico da História Ambiental e a prática docente.

1.3.1 Relações entre Ensino de História e História Ambiental

Quando  buscamos  fazer  relações  entre  o  Ensino  de  História  a  História  Ambiental,

pretendemos com isso trazer este recorte - o ambiente - para nosso âmbito de aprendizagem da

disciplina de história, na perspectiva de construção do saber escolar. É imprescindível para isto,

compreender a diferença entre o saber histórico escolar e o saber histórico acadêmico. Trata-se de

saberes distintos, o que não quer dizer de deve haver uma hierarquia entre estes saberes. 

Segundo Circe Bittencourt

(…) a história e as demais disciplinas escolares, a organização curricular, a carga
horária,  a  divisão em áreas  do  conhecimento  (humanas,  exatas,  etc.),  educação
infantil,  ensino  fundamental  I  e  II,  ensino  médio,  fazem parte  de  um sistema
educacional que mantém especificidades no processo de constituição de saberes ou
de determinado conhecimento -o conhecimento escolar- (BITTENCOURT, 2005,
p. 35)

 É fundamental que ao buscar apoio no campo da História Ambiental, primeiramente tenha-se

a consciência de que o conhecimento escolar não é igual à produção científica. Isso quer dizer que

ao lançar olhares para este campo historiográfico,  temos que ter  atenção para não realizar uma

5Uma revisão do campo da História Ambiental Brasileira pode ser encontrada no livro que reúne dezesseis
artigos assinados também historiadores nacionais e em parcerias com estrangeiros com o título  História Ambiental:
fronteiras, recursos naturais e conservação da natureza assinado por José Luiz de Andrade Franco. A obra foi dividida
em quatro blocos, o primeiro bloco possui artigos escritos por autores de referência com José Augusto Pádua; Christian
Brannstrom; Nilson Correia da Silva, Osmar Abílio de Carvalho Junior, Renato Fontes Guimarães e Sandro Dutra e
Silva e intitula-se  “A História  Ambiental  como Fronteira  Interdisciplinar:  Aspectos  teóricos  e  metodológicos”.   O
segundo bloco recebeu o título de “A Expansão e Ocupação das Fronteiras Territoriais”, e tem textos de historiadores
como Fernando Antonio dos Santos Fernandes e Bernardo B. A. Araújo; Gilberto de Menezes Schittini; José Luiz de
Andrade Franco e José Augusto Drummond; Sandro Dutra e Silva; Marcelo Lapuente Mahl; Ely Bergo de Carvalho;
Gilmar Arruda; Regina Horta Duarte e Natasha Stefania Ostos. O terceiro bloco chamado “A Exploração dos Recursos
Naturais na Fronteira” conta com as pesquisas de Eunice Sueli Nodari; Kelerson Semerene Costa; Giovana Galvão
Tavares, Sílvia Fernanda de Mendonça Figueirôa e Genilda D'Arc Bernardes; José Paulo Pietrafesa, Selma Simões de
Castro  e  Silas  Pereira  Trindade.  Por  fim,  o  quarto  bloco  “História  Ambiental  e  Conservação  da  Natureza”,  dá
fechamento ao livro com um texto de José Luiz de Andrade Franco e José Augusto Drummond e outro do historiador
norte-americano  Donald Worster.  Uma obra que dá acesso a diversos autores e suas metodologias, que compõe o
cenário nacional e internacional de História Ambiental.
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vulgarização daquilo que vem sendo produzido no meio acadêmico, “simplificando-o” para o saber

escolar,  afinal,  este  último  não  necessita  de  simplificações,  mas  sim  da  interação  com outros

elementos. Pois como afirma a mesma autora

(…) o conceito de conhecimento histórico escolar,  que não pode ser  entendido
como mera e simples transposição didática de um conhecimento maior, proveniente
da ciência  de referência e que é  vulgarizado e simplificado pelo ensino (…) a
história  escolar  não  é  apenas  uma  transposição  da  história  acadêmica,  mas
constitui-se por intermédio de um processo no qual interferem o saber erudito, os
valores contemporâneos, as práticas e problemas sociais. (BITTENCOURT, 1998,
p.25)

Sendo assim, buscamos o diálogo com a História Ambiental a partir da relação estabelecida

entre os diversos fatores que compõe o conhecimento histórico escolar, tais como: valores, práticas,

problemas sociais e sua interação com o conhecimento erudito. Desta maneira, não temos a intenção

de realizar uma mera simplificação da História Ambiental, pois o conhecimento histórico escolar

não é um mero reducionismo do conhecimento histórico produzido na academia. 

Ao  abordar  o  tema  Procedimentos  metodológicos  em  práticas  interdisciplinares, Circe

Bittencourt aponta para o estudo do meio como prática interdisciplinar de ensino de história6. A

autora  demonstra  que  embora tal  procedimento  pareça inovador,  existem referenciais  para essa

prática que remontam o princípio do século  XX. A autora  cita  como exemplo a  pedagogia  da

Escuela Moderna desenvolvida por Francisco Ferrer i Guardia (BITTENCOURT, 2011, p. 273),

uma experiência que teve início em Barcelona na Espanha, mas se espalhou por diversos países,

dentre eles o Brasil, junto aos ideais libertários que orientavam suas práticas de ensino. 

Diferentemente  das  propostas  de  procedimentos  de  ensino  ao  ar  livre  desses  autores,

Francisco  Ferrer  i  Guardia  e  os/as  educadoras/es  da  Escola  Moderna  propunham o  ensino  em

espaço aberto com o intento de desenvolver a Educação Integral, principio pedagógico que visa

combinar os aspectos cognitivos, a formação de valores para inspirar a formação da autonomia  para

a construção da justiça social e bem estar. Segundo Ferrer 

não se educa integralmente um homem disciplinando sua inteligência, fazendo caso
omisso  do  coração  e  relegando  a  vontade.  O  homem  na  unidade  de  seu
funcionalismo cerebral é um complexo: tem várias facetas, é uma energia que vê,
afeto que rechaça ou adere  ao concebido e  vontade que faz  o ato percebido e
amado.
Faremos  com  que  as  representações  intelectuais,  que  sugerem  a  ciência  ao
educando,  sejam  convertidas  em  um  complexo  de  sentimentos,  que  ele
intensamente os ame. Por que o sentimento quando é forte, penetra e difunde-se
pelo mais profundo do organismo do homem, perfilando e colorindo o caráter das
pessoas. (FERRER I GUARDIA, 1912 p. 27-28) 

Segundo Bittencourt 

6 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: Fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2011.
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Se nota a preocupação de educadores da linha pedagógica de Ferrer de por o aluno
em contato  com o  meio,  ou  em situação  de  observação  direta  dos  fenômenos
naturais para lhe propor um estudo mais interativo e envolvente. (BITTENCOURT,
2011, p. 13)

 A ideia de fazer do estudo algo interativo e atraente tinha como objetivo de transformar a

sociedade, um objetivo revolucionário onde a escola cumpria um papel estratégico:

O  futuro há de brotar  da escola.  Tudo que for  edificado sobre  outra  base está
construído sobre areia. Mas por desgraça, a escola pode tanto servir de cimento
para  os  baluartes  da tirania  quanto para  os  algazares  da liberdade.  (FERRER i
GUARDIA, 1912, p.222)

É neste sentido que propomos um diálogo com a História Ambiental,  na intenção de nos

aproximarmos  de  uma  educação  integral,  em  que  os  diversos  sentidos,  compreensões,  e

experiências  dos  estudantes  sobre  o ambiente em que se inserem, e  porque não dizer  em uma

perspectiva planetária,  sobre o mundo em que vivem, podem e devem fazer parte das aulas de

história. Desta maneira, esperamos contribuir para que a escola possa se tornar o cimento para os

algazares da liberdade, como sugeriu Ferrer i Guardia, em vez de colaborar para que esta instituição

se mantenha alheia aos problemas socioambientais e consequentemente se torne o cimento para os

baluartes da tirania. 

Sabemos que escola sozinha não resolverá os problemas socioambientais, mas deve estar

engajada no enfrentamento desta questão e no desafio da mudança, repensando sua própria estrutura

e sua relação com o meio ambiente para além dos documentos que a instituem. A tarefa é um

desafio,  pois requer mudanças de pensamentos e atitudes em uma instituição reconhecidamente

conservadora. Na área da história, o chamado “método tradicional” ainda é visto como o caminho

para o ensino escolar de qualidade. Ou seja, aulas expositivas com a reprodução do livro didático,

atividades propostas pelo livro, avaliações, testes de “conhecimento”, resumidamente um jogo da

memória valendo a aprovação. É aí que abordar a história pensando-a a partir do meio ambiente

humano pode transformar não só a forma de aprender história como também de pensar a escola e o

planeta em que vivemos. 

Arthur  Soffiat,  ainda  na  década  de  1990,  foi  o  pioneiro  a  questionar  a  falta  de  recorte

ambiental nas abordagens históricas dentro da perspectiva do conhecimento escolar em seu artigo

“A ausência da Natureza nos livros didáticos de História”, em que analisou livros didáticos para

problematizar a questão. Anos depois, Circe Maria  Bittencourt lançou o desafio de (re)pensar a

questão ambiental nas aulas de história em seu artigo de 2003 intitulado “Meio Ambiente e ensino
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de História”, quando sugeriu que 

Resta então a tarefa de introduzir e criar métodos possíveis de serem introduzidos
em sala de aula, um trabalho difícil, mas desafiador e estimulante para aqueles que
acreditam na escola como um “meio ambiente que pode auxiliar na transformação
da sociedade e para aqueles que lutam por um futuro mais digno para as próximas
gerações. (BITTENCOURT, 2003, p.5)

Assim, outros autores têm aceitado este desafio e ainda que o tema do Meio Ambiente possa

parecer  novo  nas  aulas  de  história  da  maioria  dos  estabelecimentos  de  ensino  do  Brasil  se

observarmos de maneira  genérica,  consideramos que pode ser  questão  de tempo para que  esse

panorama mude, pois existem autores que defendem esta mudança. 

A proposta de explorar outro locus  para a aprendizagem dialoga com o que sugere Gilmar

Arruda  em  seu  texto  “Natureza:  uma  nova  sala  de  aula”  (2008),  onde  o  autor  afirma  que

transformar a natureza em campo para o ensino de história é um compromisso político, na formação

da identidade das pessoas. Segundo ele, o espaço natural, enquanto espaço para o ensino de história,

exige que se saia da sala de aula para que a aprendizagem seja efetiva. Nas palavras do próprio

autor “O espaço natural, enquanto espaço de ensino de História, exige que se saia da 'sala de aula'

para o efetivo exercício da aprendizagem. É necessário, literalmente, pisar no barro para ensinar a

história da 'domesticação dos ecossistemas' e das relações do homem com a natureza” (ARRUDA,

2008, p. 66). Ou seja, na nossa leitura da proposta de Arruda, é fundamental que cada estudante

interaja  com  o  espaço  natural  que  constitui  o  seu  meio  de  vida,  para  que  compreenda  as

transformações e permanências da História.

Posteriormente  ao  texto  de  Arruda,  outros  dois  autores  do  campo da  História  Ambiental

contribuíram para aprofundar o debate sobre a aproximação entre esta história temática e o ensino

de história. Assim, Eunice Sueli Nodari e Marcos Gerhardt, no capítulo que assinaram em conjunto

no livro  Ensino de História: desafios contemporâneos (BARROSO, V.L.M.; et. al., 2010), cujo o

título  é  Aproximações  entre  História  Ambiental,  Ensino  de  História  e  Educação  Ambiental,

respondem ao desafio proposto por Bittencourt (2003) ambos expondo experiências ocorridas no sul

do Brasil, que servem como modelos de metodologias possíveis de serem aplicadas na perspectiva

de abordar a questão ambiental nas aulas de história. Inicialmente os autores avaliam que

Os  professores  de  História  da  Educação  Básica  sempre  estiveram  atentos  aos
estudos feitos nas universidades e aos debates realizados em eventos acadêmicos.
Eles incorporam ao cotidiano da sala de aula, na medida do possível, os temas que
as pesquisas históricas abordam e as interpretações que os historiadores elaboram,
enriquecendo  e  renovando o  ensino  de  História.  Por  outro  lado,  pesquisadores
dedicados  à  educação  têm aprendido  com as  práticas  escolares.  Um tema  que
ganha espaço nas universidades e escolas brasileiras é a História Ambiental, que é
influenciada pelas preocupações e pelos discursos contemporâneos sobre o meio
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ambiente, e que tem consistentes bases teóricas e metodológicas. O professor de
História é, nessa perspectiva, convidado a ampliar seu envolvimento ou trabalhar
com temas socioambientais, que são de grande interesse na atualidade e que têm
sido abordados, até o momento, preferencial ou exclusivamente por profissionais
de  outras  áreas  do  conhecimento,  como  Biologia  e  Geografia.  (NODARI  &
GERHARDT, 2008, p. 57)

Neste sentido, os autores apresentam o lugar da História Ambiental, enfatizando que esta é

uma abordagem contemporânea. Conforme Donald Worster (1991), é uma abordagem que trata do

papel e do lugar da natureza na vida humana, neste interin, valendo-se das palavras do mesmo autor,

Nodari e Gehardt delineiam os três níveis em que as pesquisas intituladas como História Ambiental

se  inserem:  O primeiro  é  a  reconstituição  de  ambientes  do  passado,  sendo fundamental  assim

compreender  primeiramente  a  própria  natureza,  em especial  como ela  estava  organizada  e  seu

funcionamento  em tempos  passados.  Já  o  segundo  nível  trata  das  tecnologias  produtivas  com

relação ao Meio Ambiente, e por fim, o terceiro nível envolve as percepções sobre a natureza, a

relação entre a natureza e a esfera puramente mental do ser humano, que se manifesta por meio dos

mitos, ideologias, da ética e das leis. 

Os autores apontam ainda neste item como surgiu no Brasil a partir das obras precursoras de

Warren Dean sobre História Ambiental do Brasil: “A luta pela Borracha” (1989) e “A ferro e fogo: a

história e a devastação da Mata Atlântica” (1996). A partir destes trabalhos, outros historiadores

brasileiros ligados a programas de pós-graduação passaram a produzir trabalhos neste mesmo viés.

Surgiu assim a Sociedade Latino Americana e Caribenha de História Ambiental – SOLCHA, “uma

das expressões da importância que este campo do conhecimento histórico está adquirindo” (2008, p.

58).  Nodari  e  Gehardt  apontam que o  interesse dos  autores  riograndenses  por  esta  perspectiva

histórica é notável, possível de ser identificado na obra “História Geral do Rio Grande do Sul” de

2007.7 Para concluir a apresentação do lugar da História Ambiental, os autores apontam também

para  as  obras  sobre  as  compreensões,  explicações  e  discursos  sobre  a  natureza  nas  obras  dos

historiadores José Augusto Pádua, José Luis de Andrade Franco e José Augusto Drummond. O

primeiro com o livro “Um sopro de destruição: Pensamento político e crítica ambiental no Brasil

escravista,  1786- 1888” lançado em 2004 e os dois últimos com o livro Proteção à natureza e

identidade nacional no Brasil: anos 1920-1940, lançado em 2009. Em ambos os casos os autores

estudaram as ideias de intelectuais brasileiros que se preocuparam com a questão ambiental. 

Após explicarem o lugar da História Ambiental, Nodari e Gehardt apresentam propostas de

ensino  de  histórias  ligadas  a  este  campo  historiográfico.  A primeira  delas  trata  da  toponímia

regional, que consiste no levantamento dos nomes das cidades, morros e rios de uma região, pois

7 BOEIRA, Nelson, GOLIN, Tau (Coord); GERTZ, René (Org). HISTÓRIA Geral do Rio Grande do Sul. Passo 
Fundo: Méritos, 2007.v.4.
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em muitos casos estão ligados as características ambientais e as ações humanas sobre a natureza.

“Estudar a toponímia é, portanto, uma opção instigante para desencadear um estudo das relações

humanas com seu ambiente, especialmente a experiência indígena e a colonização européia dos

séculos XIX e XX, envolvendo a história econômica, social, cultural e política” (2008, p. 60). A

seguir,  os  autores  apontam mais  uma proposta  que  consiste  na educação pela  pesquisa,  com a

interpretação de fontes históricas primárias, como por exemplo a história da apropriação de bens

naturais.  Desta maneira,  os estudantes têm a possibilidade de se aproximar da escrita histórica,

como participantes da história e autores: 

Simplificadamente  a  pesquisa  histórica  é  iniciada  pela  coleta,  organização  e
interpretação de imagens, pela gravação de entrevistas orais, por visitas a lugares
de memória e pela análise e leitura de documentos escritos e de outras fontes de
informação.  As  etapas  seguintes  são  as  de  interpretação  das  informações  e  da
redação do texto, que contém uma narrativa e as explicações formuladas. O texto
elaborado poderá ter fortes vínculos com os conteúdos e conceitos curriculares,
tanto aqueles que a disciplina História tem listado, quanto os temas das demais
áreas do conhecimento. (NODARI & GERHARDT, 2008, p. 60)

Como caso ilustrativo desta modalidade de ensino, os autores apresentam o caso da Escola

Municipal de Ensino Fundamental Erico Verissimo, na cidade de Chapada, no Rio Grande do Sul

no ano de 2007. Nesta experiência os estudantes se envolveram em um estudo local sobre o lixo no

município. Como resultados os estudantes conseguiram aprender sobre a história local a partir do

volume de resíduos e os seus diferentes destinos entre 1930 e 1980, além da publicação da Cartilha

de Alfabetização Ambiental, e por fim, dispuseram de um arquivo escolar com fotos, entrevistas

orais  e  transcritas,  entre  outros  documentos.  Para  os  autores  “certamente  muitas  escolas  e

professores  de História e  Geografia  realizaram experiências  semelhantes  ou ainda mais  ricas.

Falta-nos um inventário delas” (NODARI & GERHARDT, 2008, 61). 

Mais uma proposta de ensino de História ligada à História ambiental consiste no estudo da

agricultura, sobretudo as agriculturas indígenas baseadas no sistema de coivara, com a queima da

mata  para  o  plantio.  Embora  existam  muitos  preconceitos  envolvendo  esta  prática.  “Olhar

criticamente  para  entendimentos  cristalizados,  para  o  discurso  hegemônico  do  progresso  e  da

tecnologia, é uma tarefa possível para historiadores e professores ligados a História Ambiental”

(NODARI & GERHARDT, 2008, p. 61) Outra possibilidade é o estudo de problemas contemporâneos

como a desocupação de áreas destinadas à proteção ambiental, a exigência de reservas ambientais

nas propriedades rurais, pois 

Os temas e problemas ambientais contemporâneos são também sociais, políticos, e
culturais. Olha-los exclusivamente no âmbito do tempo presente ou na perspectiva
biológica e ecológica, pode gerar uma visão parcial e inconsistente da realidade e
do  problema.  Os  historiadores  e  professores  de  História  têm  a  contribuir  nos

70



debates ambientais atuais. (NODARI, GERHARDT, 2008, p. 62)

Para  os  autores,  uma  proposta  de  interdisciplinaridade  com  a  geografia  pode  acontecer

principalmente pelo estudo da paisagem, sendo que para a educação, o que mais interessa no estudo

deste tema é a ideia das camadas da paisagem, conceito amplamente discutido pelo historiador

Simon  Schama  e  seu  livro  Paisagem  e  Memória  (1996).  Nesta  obra  Schama  orienta  que  as

paisagens são criadas por acréscimos e  substituições,  seguindo as  lógicas de produção de cada

época, e neste sentido, uma paisagem é construída sobre a outra, sendo uma herança de momentos

diferentes,  um conjunto de elementos com idades distintas.  Schama tem na História  Cultural  o

campo historiográfico que dá suporte para seu trabalho, e percebe a natureza como um conceito que

possui  uma  dupla  dimensão,  a  primeira  é  exterior  ao  ser  humano,  é  isolada,  concreta,  e  sem

ambiguidades e a segunda é criada pela mente humana constituída por uma rede de significados.

Para Nodari e Gehardt “Talvez seja exatamente essa dupla dimensão, da natureza que existe antes

dos humanos e dela como parte da percepção, dos valores e da construção humana, que deva estar

sempre  presente  nos  estudos,  tanto  para  o  historiador  pesquisador  quanto  para  o  professor  de

História” (NODARI & GERHARDT, 2008, p.63). Desta maneira os autores reforçam a ideia de estudo

das camadas da paisagem “Num mesmo lugar, diferentes vestígios da experiência humana estão

sobrepostos ou mesclados, formando camadas de memória. Fotografias ou uma visita de observação

feita com estudantes pode revelar esta memória da paisagem”  (NODARI & GERHARDT, 2008, p.

63).

Neste sentido, os autores informam que “Além dos predominantes e obrigatórios conteúdos

escolares, aos quais a adoção de novas abordagens é possível, a função educativa da escola inclui a

formação de valores e atitudes”  (NODARI & GERHARDT, 2008, p.70). E assim, apontam para a

relação entre o ensino de História e os projetos de Educação Ambiental. Segundo os autores, as

propostas  de  educação  ambiental  podem ser  divididas  em:  formais,  quando  voltadas  as  redes

escolares  ou  a  funcionários  de  empresas,  e  informais,  quando  acontecem espontaneamente  em

espaços  de  sociabilidade.  A produção  dos  projetos  acontece  por  determinação  de  autoridades

educacionais,  por  militância  dos  professores,  pela  opção  da  administração  de  empresas  ou  por

iniciativa de organizações não governamentais.

Eles vão desde o contato contemplativo ou interpretativo com plantas e pessoas
visando a sensibilização, até atividades de estudos mais profundos, que envolvem a
construção  de  conhecimentos  e  um projeto  político.  Quase sempre  disseminam
informações acreditando que a ignorância é o maior dos problemas. Uma prática de
educação ambiental  muito  difundida  no  sul  do Brasil  é  aquela  que  envolve  os
estudantes em campanhas de coleta de lixo. Todos conhecemos a importância da
escola nos assuntos locais, a capacidade mobilizadora destas atividades e quanto
podem ser gratificantes para os estudantes e professores. Mas elas precisam ser o
ponto de partida, o pretexto depois do qual ou durante, se estude química, física,
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matemática, geografia, história e a sociedade que gerou aquele lixo e se construam
conceitos  necessários  para  compreender  a  complexidade  dos  temas
socioambientais. (NODARI & GERHARDT, 2008, p. 70-71)

Apenas atividades isoladas não configuram um projeto de Educação Ambiental, é necessário

que haja a continuidade destas ações na sala de aula, que as atividades sejam ponto de partida para a

discussão e problematização de questões que fazem parte da abordagem dos conteúdos do currículo

formal 

(…) o apelo ao comportamento individual responsável, a formação de um cidadão
ou  de  um estudante  “consciente”  que  cumpre  individualmente  seu  papel,  não
bastam  para  enfrentar  as  dificuldades  socioambientais  atuais.  As  soluções
dependem  de  programas  governamentais  mais  amplos,  de  investimentos  em
saneamento, de mobilização e organização popular, de participação responsável e
intensa das grandes empresas, de redução do consumo e de distribuição da riqueza,
na ótica da História e da Geografia, os problemas ambientais são também sociais.

(NODARI & GERHARDT, 2008, p. 71)

 Nodari e Gehardt defendem que a História recente da humanidade tem demonstrado que a

lógica das sociedades industriais nos últimos seis séculos, com a crescente produção de produtos de

pouca  durabilidade,  excesso  de  embalagens  e  do  consumo  intenso  de  energia  fóssil,  pode  ser

entendido por meio do estudo da Revolução Verde, que segundo os autores

ajudará  a  perceber  que  o retorno  das  embalagens  vazias  de agrotóxicos  para  a
indústria, embora necessária, não é a solução viável para diminuir a contaminação
de alimentos, solos, águas e das vidas que dependem deles. Mais que isso, mostrará
que a contaminação química e  a divisão dos bens gerados por  essa  Revolução
atingiu de modo diferente a ricos e pobres. Recentemente, a ciência e a tecnologia
dotaram uma parte dos humanos de um poder imenso sobre a natureza, que precisa
ser limitado pela ética e cujos benefícios devem ser distribuídos de forma mais
justa. (NODARI & GERHARDT, 2008, p.71)

No mesmo viés,  o  texto sugere aos  professores de História  o envolvimento no programa

Agenda 21, que é uma ferramenta participativa para a construção de uma sociedade sustentável.8

Principalmente pela sua versão para as escolas com o programa Com-Vida.

Embora seja um programa limitado e questionável em vários aspectos, ele prevê
uma  etapa  local,  com envolvimento  do  governo  e  da  sociedade  civil  em um
processo amplo e participativo de levantamento dos problemas ambientais, sociais
e econômicos e de planejamento de ações para a sua solução ou mitigação.

(NODARI & GERHARDT, 2008, p.72)

Por fim, os autores consideram que as atividades e procedimentos didáticos e metodológicos

propostos  em seu texto servem como sugestões,  sendo propostas  iniciais,  um convite  para que

8 A Agenda 21 é mencionada na página 34 desta dissertação. 
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professores de História se envolvam no debate e conhecimento da História Ambiental que pode

contribuir para o trabalho que já é desenvolvido pela escola há tempos. 

Como  foi  possível  perceber  nos  dois  artigos  citados  neste  item,  o  campo  da  História

Ambiental no Brasil tem espaço para a preocupação com o ensino e a relevância da aproximação

desta área do saber histórico com a educação. Ely Bergo de Carvalho, por exemplo, em um de seus

artigos sobre o tema do Meio Ambiente no ensino de história intitulado “A Questão Ambiental e os

professores da rede pública de Cuiabá” (CARVALHO, 2010), fez seu campo de pesquisa entre os

professores  e  professoras,  apontando  um  panorama,  que  interpretamos  como  possível  de  ser

observável também no restante do país. Destacamos os seguintes pontos:

 os  professores  e  professoras  de  história  têm dificuldade  de  trabalhar  a  questão

ambiental  na  sala  de  aula  por  conta  da  visão  de  mundo  moderna  ocidental

mecanicista que separa o ser humano da natureza, e sendo a história a “ciência que

estuda os homens no tempo”, o ambiente pouco interfere na explicação histórica, já

que os seres humanos teriam por função e vocação o controle da natureza, logo, esta

não teria nenhum papel significativo dentro da história;

  a questão ambiental nas escolas geralmente compete aos professores de biologia, ou

geografia; 

 Os  livros  didáticos  de  história  muitas  vezes  incorporam  a  questão  ambiental

superficialmente, “somente para atender a demanda dos avaliadores do Ministério

da  Educação,  acrescentando  informações  ambientais,  sem  propor  uma  reflexão

sobre a questão ambiental; 

  O que se tem visto em muitas escolas é um “adestramento ambiental”, em que se

discute a questão do meio ambiente de forma superficial e reducionista, sem encarar

que o problema está generalizado e é enraizado na nossa forma de ver o mundo,

sendo a escola um mero aparelho de reprodução desta forma de pensar. 

 O grande desafio para os professores de história é construir  uma história para o

futuro, onde o ser humano não seja o centro de tudo;

  Para mudar nossa atual forma de lidar com a natureza, é fundamental compreender

outras racionalidades no processo de apropriação simbólica e material da natureza

pelas sociedades humanas ao longo da história.

 O quadro traçado por Carvalho corrobora a afirmação da necessidade de refletir sobre a
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questão ambiental  de maneira profunda e repensar as formas como atuamos em nosso trabalho

como professoras. 

Do mesmo autor podemos citar outros dois artigos que trazem contribuições fundamentais

para o Ensino de História, são eles “Uma História para o futuro: o desafio da Educação Ambiental

para  o  Ensino  de  História”  (CARVALHO,  2011)  e  “A natureza  não  aparecia  nas  aulas  de

História: lições de educação ambiental aprendidas a partir da memória de professores de história”

(CARVALHO,  2012).  Em  ambos  os  artigos  Carvalho  postula  que  diante  da  crise  ambiental

contemporânea os historiadores estão diante de um desafio que consiste em produzir uma história

em que o ser humano não é o centro de tudo, e que para isso é necessário adentrar em outras

racionalidades a fim de perceber as diferenças estabelecidas nos processos de apropriação material e

simbólica da natureza. Carvalho identifica que um dos problemas do ensino de história escolar com

relação ao tema do Meio Ambiente reside na ausência de diacronia, ou seja, a ideia de processo.

Para este autor: “Conceber o ser humano como alguém tendo uma natureza destruidora do mundo

natural e o brasileiro como sendo um exemplar excepcionalmente perdulário desta espécie de Homo

devastans é um equívoco.” (CARVALHO, 2011, p. 8). Neste sentido, afirma que

Quando  transformamos  a  história  em  uma  linha  contínua  e  homogênea  de
destruição  ambiental,  na  verdade  matamos  a  história,  pois  acabamos  com  a
diferença. Perceber as diferentes racionalidades que conduziram e conduzem nossa
relação com a natureza é fundamental. Não apenas para compreendermos melhor o
passado, mas também, para podermos produzir alternativas para nosso futuro. Ou
seja,  se  a  racionalidade  consumista  e  maximizante  não  é,  e  não  foi,  a  única
existente então podemos pensar um futuro com outras racionalidades.

(CARVALHO, 2012, p. 8)

Outra notável contribuição do campo historiográfico da História ambiental para o ensino de

História foi a criação do Laboratório de História e Meio Ambiente da Universidade Estadual de São

Paulo, Campus Assis, na primeira década do século XXI, visando a capacitação de estudantes de

licenciatura e docentes de história na indagação comum com relação a questão ambiental e o ensino.

Paulo  Henrique  Martinez,  que  acompanhou  a  fundação  deste  laboratório,  alerta  para  fatores

importantes sobre o tema do meio ambiente no ensino ao fazer um balanço do desenvolvimento do

seu projeto “História e Meio Ambiente: estudo das formas de viver, sentir e pensar o mundo natural

na América portuguesa e no Império do Brasil (1500-1889)”, ocorrido no ano de 2002 e que tinha

como objetivos qualificar profissionais e estudantes da licenciatura em história. Segundo o autor,

As  questões  ambientais  despontam com grande  força  na  atualidade  e  incidem
imediata e diretamente no trabalho realizado pelos historiadores na pesquisa, no
ensino e na apreciação crítica da sociedade brasileira. Um novo questionamento
sobre os modos de vida humana e sua reordenação, nesse início de século, sugere
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também a busca de novos métodos e abordagens na investigação e dispersão nas
atenções,  objetos,  métodos e  fins  na historiografia internacional  e nacional.  No
Brasil, a necessidade de estudo das temáticas do meio ambiente pelos historiadores
decorre, principalmente, das formulações propostas pelo Ministério da Educação
para o ensino fundamental  e médio,  aliado a ressonância dos graves problemas
ambientais no mundo de hoje. Não se trata de importação, pura e simples de nova
moda  historiográfica  dos  países  ricos  do  hemisfério  norte  e  seus  centros
intelectuais.  Vale  lembrar  que  o  estudo  das  questões  ambientais  no  Brasil,  em
perspectiva  histórica,  remete  ao  enfrentamento  de  inquietante  e  recorrente
indagação. Como um país abundante em recursos naturais têm seu quadro social
secularmente  maculado  com  a  desigualdade  social  e  a  espoliação  econômica,
corporificadas  em  fome,  pobreza,  desemprego,  violência  institucionalizada,
destruição  e  degradação  ambiental,  entre  outras  manifestações  aparentemente
contraditórias?  (MARTINEZ, 2002, p. 218-219)

Para  Paulo  Henrique  Martinez,  “A História  ambiental  é  uma  abordagem  das  questões

ambientais no tempo e que encontra no meio ambiente o seu objeto de investigação” (MARTINEZ,

2006,  p.  20).  Para  tal,  a  ciência  histórica  tem um objeto  de  investigação  comum com outras

ciências, como a biologia, geografia e a ecologia, no entanto preocupa-se com questões próprias de

sua  disciplina,  como  a  relação  do  tempo  com  o  meio  ambiente,  as  mudanças  antrópicas  de

paisagens, os sentimentos e ideias com relação a natureza e práticas econômicas que interferem no

meio  ambiente  e  vice-versa.  Sendo  assim,  esta  maneira  de  escrever  História  pode  contribuir

profundamente no debate para a compreensão dos problemas sociais do Brasil, sendo este um país

em que a economia foi sempre marcada pela questão da terra, da agricultura e extrativismo e por

consequência, foi cenário de fortes mudanças climáticas e ambientais nos últimos cinco séculos. 

Ou seja, a historiografia brasileira e o ensino de história no Brasil podem contribuir no debate

sobre  as  desigualdades  sociais  e  as  catástrofes  ambientais  do país  por  meio  do diálogo com a

História Ambiental,  tentando responder e dar novas questões aos problemas atuais, levando em

conta o olhar para o passado.

Na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), onde fiz Licenciatura em História, também

existe a preocupação em abordar a questão ambiental no ensino de História e na pesquisa. Desta

maneira, desde o ano de 2008 o curso foi reformulado e são ofertadas disciplinas sobre História e

Meio Ambiente para a licenciatura e bacharelado. Em 2012 a FURG teve sua primeira turma de

Mestrado Profissional em História, e assim a ofertas de disciplinas com temática ambiental para a

pós-graduação.  Desta  maneira,  profissionais  do  ensino  e  pesquisa  em  história  como  eu  tem

oportunidade  de  ingressar  no  tema  do  Meio  Ambiente  em  sua  formação  acadêmica.  Esta

universidade também é sede das Jornadas Gaúcha de História Ambiental, evento bianual que teve

sua primeira edição em 2011. As Jornadas são organizadas pelo Grupo de Trabalho Pesquisa e
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Extensão em História Ambiental (GTPEHA), do qual faço parte.

Compreendemos assim, que o elo entre o que é produzido dentro das academias e o que é

proposto nas escolas quando o assunto é Meio Ambiente vem se estruturando, no entanto, esse

diálogo precisa se expandir. Outras experiências não mencionadas neste item estão acontecendo,

mas  falta-nos  ter  acesso  a  elas.  Mesmo assim,  os  professores  de  História  já  podem encontrar

fundamentação  para  as  suas  práticas  pedagógicas,  e  há  um horizonte  de  possibilidades  que  se

manifesta na união entre a criatividade dos docentes e seus estudantes com o referencial teórico

disponível.

Por fim, acreditamos que o tema das relações entre História Ambiental e Ensino de História

jamais  será  esgotado,  na  medida  em  que  dia  após  dia,  novas  experiências  dos  docentes  são

divulgadas  e  paralelamente,  os  estudiosos  das  academias  lançam seus  olhares  para  o  que  vem

acontecendo nas escolas e sugerindo o que pode ser feito para a efetiva aproximação entre o campo

da História Ambiental e do Ensino de História. 
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2. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS

Neste item abordamos a opção pela metodologia da Pesquisa Ação Participante e seu o

desenvolvimento por meio dos procedimentos realizados em cada uma das turmas que participaram

deste  processo  nas  escolas.  Inicialmente,  apresentamos  nossa  orientação  voltada  para  a  práxis

pedagógica como eixo epistemológico que sustenta o presente estudo. A Epistemologia da Prática

(SHÖHN, 1983) ou da práxis (GHEDIN, 2006) como revisão da primeira, advoga que o professor

em exercício de seu ofício, por meio da ação reflexiva, ou critica reflexiva, também é produtor de

conhecimentos profissionais originais e não apenas um transmissor, que executa a função de aplicar

regras científicas forjadas por especialistas. 

 Sendo  assim,  a  metodologia  da  pesquisa  ação  participante  orientou  os  procedimentos

levando em conta a opinião e participação das pessoas envolvidas nas oficinas e aulas de história, as

quais  contribuíram  com  ações,  provocações  e  relatos.  Neste  viés,  compreendemos  que  se  o

professor é produtor de conhecimento sobre sua prática e estudante também é, desta maneira ele é

pensado como coautor, colaborador da pesquisa, e não apenas como um objeto de estudo. Foi a

partir  da prática pedagógica que se pretendeu criar o um espaço na escola para o contato com

plantas, sementes e utensílios interpretados como fontes para o ensino de história dialogando com

algumas propostas da História Ambiental e agroecologia. Assim sendo, a escolha metodologia é

calcada na racionalidade prática (LIBÂNEO, 2006) no uso da competência reflexiva e da crítica

sobre a ação pedagógica em um processo que se desencadeou da formação contínua de professores. 

2.1. Apontamentos sobre Formação Contínua de Professores e a Epistemologia da Prática

Para melhor compreensão da nossa escolha metodológica se faz necessário traçar alguns

apontamentos sobre formação contínua de professores e a epistemologia da prática, posto que esta é

uma pesquisa protagonística, ou seja, um estudo realizado em meio a prática docente em que se

propõe a mudança de uma dada realidade. No entanto, em nossos apontamentos, não pretendemos

esgotar  o  tema,  visto  que  este  não  é  o  assunto  principal  de  nossa  pesquisa.  Contudo,  é

imprescindível a apresentação do nosso local de fala e de nossa base epistemológica, para que a

interpretação da nossa escolha metodológica não seja enviesada ou incoerente com a proposta desta

investigação.

Primeiramente, para a formação de uma postura de professor pesquisador, questionamos o

paradigma da racionalidade técnica,  em que o trabalho docente é compreendido em um âmbito

essencialmente técnico e que consiste na aplicação de conhecimentos científicos transformados em

regras universalizadas  de atuação,  pois  “A tarefa do professor,  neste  caso,  é  fundamentalmente

aplicada e não intelectual” (SILVA, 2004, p. 28). A racionalidade técnica como base epistemológica
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da formação docente pressupõe que o conhecimento legítimo é externo a escola, e produzido no

meio  acadêmico,  nos  laboratórios  pedagógicos  das  universidades  e  colégios  de  aplicação pelos

métodos rigorosos da ciência, pretendendo-se imparcial.

O docente deve apreender o conhecimento e desenvolver competências e atitudes
adequadas à  sua intervenção na prática.  Sua ação prática  volta-se a  solução de
problemas mediante a aplicação de teorias e técnicas científicas, não necessitando
chegar ao conhecimento científico, mas dominar as técnicas derivadas dele para ter
uma atividade profissional prática e eficaz. (SILVA, 2004, p.28-29) 

Neste sentido, atentamos para a escolha de termos adequados para designar a racionalidade

prática presente na presente pesquisa,  portanto,  emprega-se o termo  Formação Contínua  como

referência para a constituição e consolidação deste campo que se preocupa com a formação de

professores  já  iniciados.  “Pode  ser  que  pequemos  por  ingenuidade,  mas  parece-nos  necessário

salientar  que  quando  falamos  de  formação  de  professores,  estamos  assumindo  determinadas

posições  (epistemológicas,  ideológicas  e  culturais)  relativamente  ao  ensino,  ao  professor  e  aos

alunos”. (GARCIA, 1995, p. 54)

Deste  modo,  é  necessário  o  exame  dos  conceitos  e  terminologias  utilizados  para  esta

formação, já que conforme nos adverte Silva (2004) termos como treinamento, aperfeiçoamento,

reciclagem e capacitação estão intimamente ligados à educação tradicional, de lógica hierárquica,

em que os professores estão sujeitos a intervenção de especialistas que tem como tarefa transmitir

conhecimentos técnicos,  orientados por uma racionalidade instrumental. Portanto,  o emprego de

uma determinada terminologia para nos referirmos à formação de professores como um continuun

foi  de  fundamental  importância,  pois  os  demais  termos  em voga  estão  imbuídos  de  posições

epistemológicas, políticas e ideológicas. 

Ao analisar os termos empregados na formação de professores no contexto brasileiro, Marín

(2005) destaca que o termo “reciclagem” remete ao sentido descartável do conhecimento, no qual

os conhecimentos velhos e ultrapassados devem ser renovados, pela atualização constante e desta

maneira.  Os  chamados  cursos  de  reciclagem  visavam  dar  uma  roupagem  nova  a  um  mesmo

conteúdo.  Outro  termo  utilizado  posteriormente  foi  ‘treinamento”,  este  termo está  associado  à

psicologia  comportamental,  em  que  há  a  modelação  do  comportamento  do  professor  para  a

execução de suas funções. Desta maneira os cursos de treinamento foram duramente criticados, por

sugerir ações mecanizadas, distanciadas das manifestações criativas e intelectuais dos docentes.

 Assim, a partir da década de 1980, outros termos como “aperfeiçoamento” e “capacitação”

foram bastante utilizados no Brasil, tornando-se frequentes na formação do professorado no país. O

termo “aperfeiçoamento” visava a busca de um profissional acabado, perfeito e eficiente, alheio as

intervenções  lacunares  e  falhas.  O  que  tornou-se  inviável,  posto  que  este  professor  seria
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desumanizado, uma figura idealizada e desprovida de criatividade profissional. Neste mesmo viés, a

ideia de capacitação também foi problemática, pois advém da capacitação de recursos humanos,

considerando os professores não como criadores de recursos, mas como produtos finais, ou seja, o

próprio recurso.

Foi a partir dos anos 1980 que novos conceitos começaram a se popularizar no Brasil, pela

influência da ideia da formação como continuun (GARCIA, 1995; NÓVOA, 2001). Esta ideia dá

sentido  a  expressões  como  formação/educação  permanente,  formação  continuada  e  formação

contínua, termos que são utilizados para designar o processo de formação complexo, imerso em

conflitos  e  imprevisibilidade  que  exige  uma  identidade  metafórica  para  a  profissão  docente,

valorizando  os  conhecimentos  dos  professores,  e  mobilizando  dinâmicas  institucionais.  Estes

termos são empregados sem nenhuma diferença objetiva entre eles e designam o processo formativo

do docente na prática reflexiva. 

Foi a partir do lançamento do livro “The Reflective Patctitioner” de Donald Shön em 1983

que a epistemologia da prática foi lançada como nova perspectiva epistemológica para a formação

de  professores.  Na  obra,  o  autor  inicialmente  apresenta  a  crise  profissional  norte-americana,

argumentando que esta se derivava da formação estritamente técnica da época, apontando para uma

racionalidade prática como proposta de superação, valorizando assim a prática e a reflexão sobre ela

como loccus privilegiado  para  a  formação  dos  saberes  profissionais.  No  campo  da  educação,

ressonância da proposta de Shön tem papel significativo para a formação de professores no Brasil,

sobretudo a  partir  de  1995 com o lançamento  e  divulgação  do livro  “Os professores  e  a  sua

formação”, de Antônio Novoa. No entanto, a valorização da prática no processo de formação de

professores  reflexivos  no  Brasil  não  pode  ser  pensada  como  algo  tão  recente,  afinal,  existem

menções sobre tal tema na Educação Popular proposta por Paulo Freire, por exemplo (LIBÂNEO,

2006). 

De fato, o próprio Donald Shön, afirma que suas propostas “nada tem de novo”, e identificou

uma certa tradição de um pensamento pedagógico e epistemológico que tem como eixo central a

valorização da prática e experiência profissional como fatores formativos, e que segundo o autor

são elementos presente nos escritos de John Dewey, Michel Polanyi, Luria, Leon Tolstoi, Alfred

Schutz e Kurt Lewin (SHÖN, 1995, p. 80). Desta maneira, a prática pedagógica não é apenas vista

como âmbito de aplicação de conhecimentos de ordem técnica, mas sim, como espaço de produção

de conhecimentos. 

 Essa reflexão sobre a prática é  o questionamento da prática,  no entanto,  não se trata  de

qualquer questionamento, ele deve impreterivelmente buscar mudanças e avanços para a educação.

Para isso é necessária a capacidade de autoquestionamento, que dê possibilidade para o prático-
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reflexivo problematizar as situações e a sua intervenção. A capacidade de diagnóstico não se dá de

maneira isolada, como se fosse algo natural, ou espontâneo, pois ela resulta de um processo de

inquietude, de constante confronto consigo e com as situações exteriores a si. Podemos dizer assim,

que trata-se  de  um constante  questionamento  entre  o  que  se  pensa  como teoria  que  orientaria

determinadas práticas e o que de fato se faz no âmbito profissional (GHEDIN, 2006).

Na defesa da epistemologia da ação quatro elementos-chave dão sentido a teoria de Shön,

fundamentando a racionalidade prática reflexiva: as noções de conhecimento-na-ação, reflexão-na-

ação, reflexão sobre a ação & sobre a reflexão-na-ação e o pratcum (SCHÖN, 1983, 1995, 2000).  A

ideia  de  conhecimento-na-ação  refere-se  às  estratégias,  pressupostos  e  valores  que  formam as

“teorias” do agir e da ação, trata-se de conhecimentos já interiorizados e que se constituem a partir

das experiências individuais, esses conhecimentos orientariam certas tomadas de decisões e ações

mecanizadas,  definido  assim  como  conhecimento  “espontâneo,  intuitivo,  experimental,

conhecimento quotidiano, do tipo revelado pela criança que faz um bom jogo de basquetebol, que

arranja uma bicicleta ou motocicleta ou que toca ritmos complicados no tambor, apesar de não saber

fazer operações aritméticas elementares” (SHÖN, 1995. p. 82), Refere-se assim a conhecimentos

implícitos adquiridos e manifestados na ação, enfatizando que o ato de conhecer está na ação. Isto

não quer dizer que o conhecimento elaborado seja exclusivamente prático,

Se assim for, estaremos reduzindo todo o saber a sua dimensão prática e excluindo
sua dimensão teórica. O conhecimento é sempre uma relação que se estabelece
entre prática e suas interpretações da mesma; é a isso que chamamos de teoria, isto
é, um modo de ver interpretar nosso modo de agir no mundo. (GHEDIN, 2006. p.
132) 

Desta maneira, o outro eixo central da prática reflexiva está na reflexão-para-ação. Afinal, a

ação do professor é mobilizada pelos sujeitos diante de situações estáveis, duvidosas, em que pode

ser necessário o rompimento com ações costumeiras. Assim sendo, o conhecimento advindo das

rotinas profissionais por meio da ação pode ser desafiado por essas situações de incerteza que estão

sempre presentes no âmbito da prática, em que a realidade é sempre dinâmica, instável e variável.

Neste contexto, os profissionais são levados a tomar decisões que mudam ou exigem ações novas

intervenções que podem ser momentâneas. É assim que a reflexão-para-ação é convocada para a

avaliação da situação e orientação do caminho a ser seguido.

Podemos refletir no meio da ação, sem interrompe-la. Em um presente-da-ação, um
período de tempo variável com o contexto, durante o qual ainda se pode interferir
nas situações em desenvolvimento, nosso pensar serve para dar nova forma ao que
estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos. Eu diria,  em casos como este que
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refletimos-na-ação. (SHÖN, 2000, p.32)

Em linhas  gerais  o  processo  de  reflexão-na-ação  pode  ser  entendido  como  um processo

avaliativo e de tomada de decisões, concomitante com a intervenção no contexto problematizado.

Assim sendo, a surpresa não deve ser pensada como uma perturbação da ordem dos acontecimentos,

pois para o professor reflexivo a surpresa é algo legítimo de seu campo de atuação: “Um professor

reflexivo tem a tarefa de encorajar, reconhecer e mesmo dar valor a confusão de seus alunos. Mas

também faz parte das suas incumbências encorajar e dar valor à sua própria confusão”  (SHÖN,

1995, p. 85). É preciso permitir-se ser surpreendido pelos estudantes, sem ignorar ou repugnar esses

momentos pelo receio de expor que também possui  incertezas,  afinal,  a  aprendizagem também

necessita de uma fase de confusão, assim como a organização que emerge no caos.

A distinção entre o processo de “conhecimento-na-ação” e “reflexão-na-ação” pode não ser

apreendido num primeiro momento, sendo sutil a diferença entre ambos elementos, desta maneira

se faz necessária a revisão de tais elementos através de uma reflexão que seja posterior às ações. A

noção de reflexão sobre a prática permite a revisão de situações problemáticas vividas pelo grupo, e

busca  identificar  as  condutas  adotadas  e  suas  significações  possíveis.  Esta  ação  investigativa

contribui para a identificação dos conhecimentos-na-ação. 

Paralelamente, é necessário identificar pelo senso crítico nas decisões que foram tomadas, os

valores  que  orientaram  tais  decisões,  assim  como  os  credos,  as  apreciações  e  normas  que

influenciaram na tomada de determinadas decisões durante a prática. Sugere-se assim que este seja

um outro nível de reflexão, realizado à posteriori, chamado de  reflexão sobre a prática e sobre a

reflexão-na-ação.  Para Perez Gomes, o termo mais apropriado para designar este processo é o de

reflexão  sobre  representação  ou  reconstrução  posterior  da  ação,  pois  “como  a  análise  que  o

indivíduo realiza à posteriori sobre as características e processos de sua própria ação. É a utilização

do  conhecimento  para  descrever,  analisar  e  avaliar  os  vestígios  deixados  na  memória  por

intervenções anteriores”. (PÉREZ GOMES, 1995. p. 105)

Este processo foi fundamental em nossa pesquisa, posto que quando o professor investiga a

sua  própria  prática  de  maneira  distanciada  pode  perceber  com maior  nitidez  as  bases  de  seu

trabalho. Já que a reflexão-para-ação possui certos limites no que se refere as oportunidades de

manifestação do pensamento crítico dado o imediatismo pragmático em curso na ação.

Neste sentido, o último elemento para a formação do professor reflexivo tem lugar no que

Schön (1995) e Zeichner (1995) denominaram de praticum, que são “momentos estruturados de

prática  pedagógica  (estágio,  aula  prática,  tirocínio)  integrados  nos  programas  de  formação  de

professores (ZEICHNER, 1995. P. 117). São locais que se destinam ao aprender fazendo, admite-se
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assim,  que  a  escola  pode  ser  um  praticum  privilegiado  para  a  formação  de  professores,

principalmente quando ocorre a interação com a comunidade. 

Libâneo (2006) fez uma revisão do referencial da epistemologia da prática diante do seu uso

indiscriminado para a formação de professores no Brasil. A banalização de termos como professor

reflexivo,  professor  como  pesquisador tem  surgido  como  adjetivos  para  nomear  práticas  de

formação  ditas  alternativas,  mas  que  de  nada  se  diferenciam de  processos  de  transmissão  de

técnicas. O autor aponta ainda para desdobramentos iniciais acerca do professor reflexivo, buscando

avançar sobre alguns limites que este termo possui, tais como a individualização de práticas, e o uso

da razão instrumental focado apenas nos procedimentos didáticos. Neste sentido Libâneo enfatizou

a  necessidade  de  emprego  do  termo  “professor-crítico-reflexivo” a  fim  de  enfatizar  o  caráter

questionador desta reflexão e salientar a importância do contexto neste processo.

Concluindo, a epistemologia da prática que foi inicialmente formulada por Schön (1983) tem

a intenção de a partir da reflexão sobre e na ação que os profissionais, no caso os professores,

reflitam antes, durante e depois de sua atuação profissional. É preciso para isso que os professores

sejam formados de maneira de que apreendam a competência reflexiva, como pesquisadores da sua

própria prática. Essa proposição assume papel de destaque, o que viabiliza a inter-relação entre suas

relações de trabalho, contextos e suas práticas cotidianas.

2.2. A Metodologia da Pesquisa Ação Participante

O próprio nome “Pesquisa Ação Participante” soa como algo que envolve a transformação da

realidade. Foi assim que esta metodologia se tornou atraente para esta pesquisa, na medida em que

propomos a construção de novos conhecimentos e a intervenção destes conhecimentos na mudança

da realidade da escola. Marília Tozoni-Reis, descreve a PAP da seguinte maneira:

A metodologia da pesquisa-ação participativa articula radicalmente a produção de
conhecimentos, a ação educativa e a participação dos sujeitos envolvidos, isto é,
produz conhecimentos sobre a realidade a ser estudada e, ao mesmo tempo, realiza
um processo educativo, participativo, para o enfrentamento dessa mesma realidade.
Essa  modalidade  de  pesquisa  qualitativa  é  também  conhecida  como  pesquisa
participante,  pesquisa  participativa  ou  simplesmente  pesquisa-ação  (TOZONI-
REIS, 2005, p. 171-172.).

Ou seja,  é  uma metodologia de diálogo com o grupo social  em que a  pesquisa acontece.  Para

Michel Thiollent:

a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e
realizada  em  estreita  associação  com  uma  ação  ou  com  a  resolução  de  um
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.
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(THIOLLENT, 2011, p. 20).

Desta maneira, entendemos a PAP como a metodologia que vai ao encontro da proposta desta

pesquisa,  propondo  o  diálogo  do  ensino  de  história  com  o  campo  da  História  Ambiental  na

construção  de  uma  Horta  Escolar.  Todo  esse  processo  depende  do  interesse  e  participação  de

estudantes, professores, professoras e funcionárias, que construíram novos saberes acerca da própria

escola e do ambiente em que ela se insere.

O  primeiro  contato  que tive  com a  pesquisa participativa  deu-se durante  a  graduação de

licenciatura  em História,  como  bolsista  da  Professora  Doutora  Ana  Cristina  Coll  Delgado,  do

Instituto de Educação e do Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental, no projeto “Festas

e comemorações que celebram infância e crianças: metodologias visuais e participativas”. Tratava-

se de uma investigação etnográfica com crianças de zero a três anos, sobre as festas que celebram a

infância. As festas foram eleitas a partir de uma pesquisa anterior, em que as crianças recebiam

máquinas fotográficas e registravam as festas de que mais gostavam.

A participação neste projeto entre os anos de 2010 e 2011 proporcionou-me aprender sobre os

instrumentos metodológicos utilizados naquela pesquisa, que eram a observação participante com

notas em diários de campo; as entrevistas com crianças e com profissionais da Escola Infantil assim

como com familiares das crianças e dirigentes dos terreiros de Umbanda, além das filmagens e

fotografias  produzidas  pelas  crianças  na  Escola  Infantil  durante  as  comemorações  do  Mês  da

Criança ou nos terreiros de Umbanda com os festejos de São Cosme e São Damião ou Ibejis. 

Esta  pesquisa  de  sócio  antropologia  da  infância  foi  minha  primeira  imersão  em  uma

metodologia participava. Antes de sair a campo era orientada para atuar na Escola Infantil e nos

terreiros de Umbanda, focalizando a participação das crianças a partir delas mesmas de modo a

reconhecer  a presença/participação das crianças  nas festas,  no sentido de contribuir  para maior

justiça social, religiosa e cultural. Pelas observações, filmagens e registros fotográficos das crianças,

o terreno da pesquisa foi construído e problematizado. As crianças tornavam-se coprodutoras dos

dados, lançando seus pontos de vista e registros sobre o tema investigado, sendo compreendidas

como  participantes.  Os  dados  construídos  foram  devolvidos  na  forma  de  um  vídeo  para  as

professoras e para as crianças, além de oficinas pedagógicas que atendiam as demandas da escola.

Com o tempo os preceitos desta modalidade de pesquisa contribuíram para a formação da minha

postura como pesquisadora e a escolha da metodologia da Pesquisa Ação Participante na presente

investigação.

 Ainda no ano de 2011, outra experiência com a metodologia PAP foi responsável por lançar

no solo a semente da árvore de que brotou a presente dissertação. Digo isto por que neste ano um
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grupo  de  colegas  juntou-se  para  criar  um  projeto  de  Educação  Ambiental  em  uma  escola  na

periferia de Rio Grande. Éramos estudantes dos cursos de História e Geografia mais um estudante

do mestrado em Educação Ambiental, e um colega capoeirista. Assim criamos o projeto “Vivências

com a  Terra”  cujo  objetivo  era  criar  atividades  envolvendo  Permacultura,  saberes  populares  e

capoeira angola para os estudantes da E.M.E.F. Zelly Pereira Esmeraldo no turno inverso das aulas. 

Priorizávamos  os  preceitos  da  participação  e  cooperação,  pois  todos  do  grupo  tinham

afinidade com temas como Educação Libertária, Agroecologia, Permacultura e Capoeira Angola, e

neste  sentido  juntou-se  as  contribuições  de  todos  para  a  construção  daquele  projeto.  Com  o

desenvolvimento desta atividade, a ação tornou-se parte integrante da extensão universitária com o

COMUF - Comunidades FURG -. O apoio institucional que esperávamos se referia a compra de

ferramentas para a horta e para erguer uma bioconstrução na escola, porém tais demandas não se

concretizaram  nem  pela  Universidade  nem  pela  Prefeitura  e  até  mesmo  os  participantes

universitários  que  tinham  recebido  bolsas  acabaram  abandonando  o  projeto,  restando  poucos

acadêmicos na empreitada.

Mesmo  com poucos  recursos  o  projeto  durou  dois  anos,  conseguimos  fazer  a  horta  em

formato de mandala por duas vezes na escola e mantivemos as atividades semanais. As relações

estabelecidas  entre  o  grupo  proponente,  o  bairro  e  a  escola  acabaram  por  resultar  em  uma

dissertação de mestrado intitulada Educação Ambiental, Libertária e a Agroecologia: a experiência

das  “Vivencias com a Terra” apresentada ao programa de pós-graduação em Educação Ambiental

da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande,  sob  autoria  de  Diego  Sabbado  Menezes,  um  dos

fundadores do projeto. A proposta da dissertação era bem ousada, assim o termo pesquisa-ação teve

de ser adaptado, tornou-se “pesquisação” na escrita do autor. Menezes explica a sua opção:

A transformação que fiz do termo “pesquisa-ação” em “pesquisação”, suprimindo o
hífen e dessa maneira mesclando ainda mais as palavras, se deu por uma questão
simbólica, estética e poética, que acredito não ter sido uma criação minha, ainda
que não tenha encontrado outro trabalho acadêmico com esta escrita. Ou seja, se a
proposta é aproximar a pesquisa e a ação, busquei aproximar mudando também a
escrita da metodologia. (MENEZES, 2013, p. 20)

Além da ousadia de manter um projeto de Educação Ambiental  em um bairro de difícil

acesso  e  altos  índices  de  criminalidade,  sem  nenhum  auxílio  estrutural  e  dissertar  sobre  esta

experiência, o autor ainda preenche o nome de sua metodologia com o “simbólico, o estético e o

poético”. Nada mais justo, já que são elementos fundamentais em todo o seu trabalho. Sendo assim,

esta adaptação é um exemplo de como a metodologia é dinâmica e pode ser adaptada a diversos

campos do saber.
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No ano de 2012,  o autor da referida pesquisa ofereceu um curso sobre hortas escolares  na

forma  de  um  estágio  docência,  contando  então  com  a  infraestrutura  de  salas  de  aula  da

universidade. Era uma maneira de expandir aquilo que fazíamos na escola Zelly Pereira Esmeraldo,

ou seja, a utilização da pesquisa participante para auxiliar em hortas escolares. Durante o primeiro

semestre de 2012 foram acompanhadas atividades de cinco hortas escolares, todas com princípios

agroecológicos. As hortas aconteciam nas escolas da rede básica de ensino de Rio Grande, eram

elas: Barão do Cerro Largo e Helena Small, no centro; Ernesto Pedroso, na Santa Tereza; Jayme

Monteiro,  na  Profilurb;  e  Zelly  Pereira  Esmeraldo,  na  Cidade  de  Águeda.  A  partir  do

acompanhamento  das  hortas  o  grupo  se  expandiu,  formamos  então  um  novo  grupo  chamado

“Coletivo Aroeira de Agroecologia”. Passamos a contar não somente com o grupo das “Vivências

com  a  Terra”,  mas  foram  somando-se  outras  pessoas,  estudantes  dos  cursos  de  Oceanologia,

Biologia, Direito e Artes Visuais, bem como de membros que não pertenciam à Universidade.

 Desta forma, no segundo semestre de 2012, conseguimos fazer um encontro para discutir

agroecologia na cidade de Rio Grande que ocorreu na escola Helena Small no dia 18 de novembro

daquele ano. Organizamos a programação com roda de conversa, oficinas, feira de trocas e refeições

elaboradas  com  alimentos  orgânicos,  tudo  gratuito.  Para  isso  fizemos  diversas  reuniões  e

arrecadamos  o  dinheiro  para  as  despesas  do  encontro  ministrando  uma  oficina  ocorrida

anteriormente, na qual o tema era permacultura urbana. Assim, a verba para o evento foi arrecadada

usando o quintal da casa em que morei no Balneário Cassino, onde foram demonstradas as técnicas

de  compostagem,  banheiro  seco,  círculo  de  bananeiras  para  tratamento  do  esgoto  da  cozinha,

cultivo em telhado vivo e diversas formas de cultivo ecológico.

 Estas  experiências  fizeram com que buscasse  relações  e  conexões  daquilo que eu  havia

aprendido sobre permacultura e agroecologia com a prática do ensino de história. No ano de 2011

quando estava saindo da pesquisa “Festas e comemorações que celebram infância e crianças” e

ingressando no projeto “Vivências com a Terra” paralelamente fazia estágio e escrevia o Trabalho

de Conclusão de Curso, e para ambos pesquisei a Educação Libertária. Nesta época, eu e meus

colegas do curso de história que participávamos das hortas escolares, pensávamos como relacionar

história e horta. Assim, fui buscando leituras sobre história rural, história da agricultura, história da

Alimentação e acabei por adentrar na História Ambiental.

Em 2012 prestei concurso para o magistério do estado do Rio Grande do Sul, ingressando na

E.E.E.M.  Professor  Carlos  Loréa  Pinto  em novembro  do  mesmo  ano.  Imergindo  no  ambiente

escolar,  percebi  que  ela  não  possuia  uma  horta,  e  conversando  com a  direção  e  coordenação

pedagógica foi mencionado que ao longo do ano de 2013 a escola colocaria a horta no Programa

Escola Aberta, com oficinas realizadas aos sábados. Fui instigada a investigar pela Pesquisa Ação
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Participante as possibilidades de realizar o ensino de história dialogando com a História Ambiental

e participar da construção da horta escolar. Desta forma em 2013 decidi prestar o processo seletivo

para o Mestrado Profissional do Programa de Pós-graduação em História da FURG na linha de

pesquisa Campos e Linguagens da História, solicitando a orientação do professor doutor Daniel

Prado.

A partir  do levantamento da literatura sobre a metodologia da Pesquisa Ação Participante

parece-me que é consenso afirmar que este campo teórico começou a ser formulado após a segunda

Guerra Mundial com os estudos do psicólogo Kurt Lewin. (FRANCO, 2005, p. 485) 

Nascido em Mogilno, na Alemanha no ano de 1890, estudou em Freiburg, Monique e Berlin

onde doutorou-se em 1914 quando serviu na 1º Guerra Mundial no Instituto Psicanalítico de Berlim

como oficial do Exército Alemão. Em 1933 refugiou-se nos Estados Unidos por ser judeu no início

da 2º Guerra Mundial. Desde então trabalhou nas Universidades de Cornell, Stanford e Lowa, e em

1945  fundou  o  Centro  de  Pesquisa  de  Dinâmica  de  Grupo  no  Instituto  de  Tecnologia  de

Massachusetts. Em 1946 a metodologia da Pesquisa Ação teria sido desenvolvida por ele dentro de

uma abordagem de pesquisa experimental: 

Suas atividades com pesquisa-ação foram desenvolvidas quando trabalhava junto
ao  governo  norte-americano.  Suas  pesquisas  iniciais  tinham  por  finalidade  a
mudança dos hábitos alimentares da população e também a mudança de atitudes
dos americanos frente a grupos étnicos minoritários. Pautava-se por um conjunto
de  valores  como:  a  construção  de  relações  democráticas;  a  participação  dos
sujeitos; reconhecimento de direitos individuais, culturais, e étnicos das minorias; a
tolerância  a  opiniões  divergentes;  e  ainda  os  sujeitos  mudam mais  facilmente
quando impelidos por decisões grupais. Suas pesquisas caminhavam paralelamente
a seus estudos sobre dinâmica e funcionamento dos grupos. Sua forma de trabalhar
a pesquisa-ação teve grande desenvolvimento nas empresas em atividades ligadas
ao desenvolvimento organizacional. (FRANCO, 2005, p. 485)

 

Décadas depois esta metodologia ganha terreno no campo da Educação na perspectiva de

melhorar a prática de ensino. Segundo David Tripp: 

A  pesquisa-ação  educacional  é  principalmente  uma  estratégia  para  o
desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar
suas pesquisas para aprimorar seu ensino, e, em decorrência, o aprendizado de seus
alunos, mas mesmo no interior da pesquisa ação educacional, surgiram algumas
variedades distintas. Stephen Corey defendia, nos EUA, uma forma vigorosamente
técnica e duas outras tendências principais são uma forma britânica, mais orientada
para o desenvolvimento do julgamento profissional do professor (Elliott; Adleman,
1976;  Elliott,  1991)  e  uma  variedade  na  Austrália  (Carr;  Kemmis,  1986)  de
orientação  emancipatória  de  crítica  social.  Outras  variedades  correlatadas
acrescentaram-se desde então e, talvez mais recentemente, a noção de Sachs (2003)
de “profissional ativista”. Foi esse tipo de diversidade que levou a pesquisa-ação
educacional a ser descrita como “uma família de atividades” (Grundy; Kemmis,
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1982),  pois,  como  concluíram  Heikkenen,  Kakkori  e  Huttunen  (2001,  p.  22),
“parece  existir  uma  situação  multi-paradigmática  entre  os  que  fazem pesquisa-
ação”. (TRIPP, 2005, p. 445)

Existe ainda uma corrente da pesquisa ação que nega que esta metodologia surgiu na Europa.

Para  Orlando  Fals  Borda  por  exemplo  esta  metodologia  teve  sua  origem  na  América  Latina

emergindo das classes populares em conjunto com pesquisadores engajados nas causas sociais. Para

este autor: 

O que se entende por pesquisa participante? Antes de tudo, não se trata do tipo
conservador de pesquisa planejado por Kurt Levin, ou as propostas respeitadas de
reforma social e a campanha contra a pobreza nos anos 60. Refere-se, antes, a uma
“pesquisa da ação voltada para as necessidades básicas do indivíduo”  (Huynh,
1979)  que  responde  especialmente  às  necessidades  de  populações  que
compreendem  operários,  camponeses,  agricultores  e  índios-  as  classes  mais
carentes nas estruturas sociais contemporâneas- levando em conta suas aspirações e
potencialidades  de  conhecer  e  agir.  É  a  metodologia  que  procura  incentivar  o
desenvolvimento  autônomo  (autoconfiante)  a  partir  das  bases  e  uma  relativa
independência do exterior. (FALS BORDA, 1981, p. 43)

 Na  América  Latina,  a  metodologia  da  pesquisa-ação-participante  surge  no  período  das

Ditaduras Civis-Militares entre as décadas de 1960 e 1980. É neste momento que pesquisadores da

área das ciências humanas se deparam com outros campos para a pesquisa social, quadro que se deu

devido a censura e o controle nas universidades. Passando a atuar junto aos movimentos populares,

formando em alguns casos Organizações Não Governamentais, a perspectiva destes pesquisadores

era de realizar mudanças sociais necessárias a curto e longo prazo. Para Moema Viezzer,

O  primeiro  Simpósio  Mundial  sobre  Pesquisa-Participante,  realizado  em
Cartagena-Colômbia  em  1977,  é  considerado  por  muitos  autores  como  sua
plataforma de lançamento. Esse Simpósio abriu a porta para um leque expressivo
de ensaios no campo científico e no campo político, pois esse tipo de pesquisa se
reconhece dialeticamente,  em ambos os espaços.  Foi  principalmente a partir  de
então que a pesquisa-ação-participativa pôde ser ensaiada na prática, através de
métodos que procuram combinar o conhecimento com a eficácia da transformação
e/ou do desenvolvimento social. (VIEZZER, 2005, p. 279)

Nesta  perspectiva,  a  Pesquisa  Ação  Participante  não  é  novidade.  Mesmo  assim  esta

metodologia  não  possui  um modelo  estático  e  definitivo,  já  que  é  dinâmica  pelo  seu  caráter

participativo e atua como veículo de transformação social. Marília Tozoni-Reis, descreve a PAP da

seguinte maneira:

 A metodologia da pesquisa-ação participativa articula radicalmente a produção de
conhecimentos, a ação educativa e a participação dos sujeitos envolvidos, isto é,
produz conhecimentos sobre a realidade a ser estudada e, ao mesmo tempo, realiza
um processo educativo, participativo, para o enfrentamento dessa mesma realidade.
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Essa  modalidade  de  pesquisa  qualitativa  é  também  conhecida  como  pesquisa
participante,  pesquisa  participativa  ou  simplesmente  pesquisa-ação.  (TOZONI-
REIS, 2005, p. 171-172.)

 

Desta maneira o desenvolvimento da história da metodologia PAP se deu na construção de

saberes para a solução de problemas envolvendo diversos atores sociais e pesquisadores/as, além de

organizações civis ou governamentais. Segundo Carlos Rodrigues Brandão:

Qualquer que seja o nome dado as diversas propostas de alternativas participativas
de  investigação  social-  “pesquisa  participante”,  “auto-diagnóstico”,  “pesquisa
ação”, “pesquisa participativa”, podemos reconhecer algumas convergências entre
elas, aqui no Brasil e na América Latina. As diferentes propostas e experiências
surgem mais ou menos ao mesmo tempo, entre as décadas dos anos 60 e 80 em
poucos lugares da América Latina, mas em pouco tempo se difundem por todo o
continente.  Elas  se  originam dentro  de  diferentes  unidades  de  ação  social  que
atuam preferencialmente dentro de comunidades populares. Em sua maioria elas
serão postas em prática dentro de movimentos sociais populares emergentes, ou se
reconhecem estando a serviço de tais movimentos. (BRANDÃO, 2005, p. 259)
 

Desta  forma,  a  metodologia  PAP tem se  consolidado  em diferentes  trabalhos  como uma

proposta  metodológica  que  se  propõe  a  transformação  da  realidade  social  e  se  articula  com a

participação popular. Ou seja, a pesquisa ação pode ser interpretada como um mosaico. Existe uma

característica comum que é a participação do grupo envolvido na pesquisa na coleta de dados,

análise de resultados, a ação transformadora de um problema percebido pelo grupo e avaliação do

processo.

Neste sentido, dentro do campo da Educação Formal, a pesquisa-ação pode oferecer grande

contribuição para a prática docente, pois com ela há a possibilidade do professor ser o pesquisador

da própria  prática envolvendo o corpo docente em sua investigação.  Segundo David Tripp:  “A

pesquisa ação educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e

pesquisadores  de modo que  eles  possam utilizar  suas  pesquisas  para  aprimorar  seu ensino,  em

decorrência, o aprendizado de seus alunos” (TRIPP, 2005, p. 445). O caráter de comprometimento

com a melhora da realidade social por meio da ação pensada a partir da relação estabelecida entre o

professor pesquisador e os estudantes pode ser conferido nas etapas do processo de investigação que

compõe esta metodologia, o que Tripp (2005) chamou de Ciclo básico da Investigação-Ação. Este

ciclo é composto por quatro etapas que podem ser repetidas até que o grupo consiga superar a

situação-problema. Estas etapas podem são enumeradas a seguir a partir da interpretação do artigo

deste autor intitulado “Pesquisa-ação: Uma introdução metodológica”. Este artigo foi publicado no

Brasil pela revista Educação e Pesquisa, volume 31, número 3, no ano de 2005:
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1. Planejar a melhora da Prática: Neste momento se faz junto ao grupo que compõe a pesquisa

o diagnóstico da realidade e de e qual problema deve ser superado, e assim planejar quais medidas

podem ser tomadas para esta superação, visando melhorar a prática. Desta maneira, o diagnóstico

dá uma noção da realidade social da escola e colabora para formar uma relação com o grupo, para

assim problematizar  junto  ao  grupo  oque  pode ser  melhorado  e  como pode  ser  realizada  esta

melhoria.

2. Agir para melhorar a prática: A partir da primeira pode-se passar a ação, que compreende o

estudo para a mudança, pois deve-se fazer uma pesquisa para aprofundar o conhecimento sobre o

problema para assim atuar coletivamente para realizar a mudança.

3. Monitoramento e DESCRIÇÃO da ação empreendida: Neste momento, a pesquisadora e o

grupo fazem o monitoramento no sentido de observar e facilitar a ação definida pelo grupo, que

pode mudar dada a dinâmica do grupo com o início da ação. A palavra descrição aparece em letras

grandes para frisar a importância do registro, que pode ser feito com diários de bordo ou relatos

sobre a ação.

4. Avaliação dos resultados: Nesta etapa, se faz a reflexão sobre o processo realizado até o

momento.  O  momento  da  investigação  dialogou  e  coexistiu  com  o  da  Ação?  Os  problemas

levantados foram superados? São algumas das perguntas que podem ajudar avaliar os resultados.

 Orientada por estes princípios, entendo que na metodologia PAP a construção do saber se dá

não somente pelo pensamento da pesquisadora ou pesquisador, e não depende unicamente de sua

manipulação,  mas  emerge  de  uma  construção  colaborativa,  visando  que  os  resultados  da

investigação proporcionem mudança, aperfeiçoamento. A pesquisadora ou pesquisador, utiliza-se

das  ferramentas  necessárias  e  a  instrução  teórica  para  produzir  junto  ao  grupo  que  compõe  a

pesquisa os saberes e a sistematização destes saberes necessários para a mudança, aprendendo com

todo este processo.

2 .2. 1. Procedimentos e resultados: O primeiro ciclo investigativo

A E.E.E.M. Carlos Loréa Pinto em Rio Grande localiza-se no bairro COHAB 4, na zona oeste

da cidade. Possui cerca 15 salas de aula e um pátio grande, com a entrada pavimentada e uma

quadra para esportes aberta. Existia a demanda da vice direção da escola de se construir uma horta

escolar. Segundo Maria Amélia Santoro Franco,

quando a busca de transformação é solicitada pelo grupo de referência à equipe de
pesquisadores, a pesquisa tem sido conceituada como pesquisa ação colaborativa,
em que a função do pesquisador será a de fazer parte e cientificizar um processo de
mudança anteriormente desencadeado pelos sujeitos do grupo. (FRANCO, 2005, p.
485)
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A partir  do exposto  pautei  minha ação de  pesquisa em quatro  movimentos:  a)  Produzir

conhecimento sobre o ambiente aonde se desenvolvia o projeto de Ensino de História na Horta

Escolar de forma participativa visando atender as demandas das pessoas envolvidas na escola. b)

Provocar  o  diálogo  sobre  a  questão  do  meio  ambiente  por  meio  de  diálogos  com a  História

Ambiental nas aulas de História c) Construir a Horta Escolar levando em consideração os dados

levantados. d) Avaliar os resultados do processo de construção da horta.

As  atividades  de  construção  da  horta  a  princípio  estavam ligadas  ao  programa  Escola

Aberta, e deveriam ocorrer aos sábados com auxílio de oficineiros. Durante o projeto e mesmo no

momento de sua escrita, houve diversas dificuldades estruturais e de recursos humanos. Entre obras

de reforma da escola, greve do magistério, falta de oficineiros e outras questões que complicaram a

construção de uma horta escolar mais elaborada. 

Inicialmente era discutido durante as aulas de história questões relativas história da região

onde  a  escola  estava  inserida.  Em  conversas  com  as  turmas  dos  primeiros  e  segundos  anos

utilizamos o estudo da historiadora e professora Susan Machado, intitulado “Relato de Águeda:

História Oral, Memória e o Jornal Agora na construção do conhecimento sobre um bairro de Rio

Grande /RS” (MACHADO, 2011), e também da dissertação de mestrado de Diego Menezes com o

título: Educação ambiental, educação libertária e a agroecologia: uma pesquisa ação com o projeto

“Vivências com a Terra” (MENEZES, 2013) para entender como foi o processo de urbanização dos

bairros vizinhos, e da COHAB 4 onde estava a escola.

A última obra citada foi de fundamental  importância  pois  se  tratava de um projeto que

despertou a construção da presente estratégia de ensino de história. Nele construímos uma horta

ecológica na escola Zelly Pereira Esmeraldo, no bairro Cidade de Águeda com crianças do ensino

fundamental.  A escola  Carlos  Loréa  Pinto  era  a  única  da  região  que  oferecia  o  ensino  médio,

portanto recebia estudantes de diversos bairros,  entre eles alguns que já haviam participado do

projeto “Vivências com a terra” no ano anterior quando estavam concluindo o último ano do ensino

fundamental. No mapa a seguir é possível observar em destaque os bairros no entorno da escola

onde moravam a maioria dos estudantes.

Dialogando com a categoria de análise da história ambiental que estuda a reconstituição de

ambientes naturais do passado, fizemos um exercício de imaginação para pensar na região antes da

urbanização.  O bairro em que nos  encontrávamos era relativamente recente se  comparado com

alguns bairros vizinhos, como a Vila Santa Rosa que remonta a primeira metade do século XX.

Sabíamos pelos relatos de viajantes do século XIX que a cidade de Rio Grande era um lugar com

muitas dunas, lagoas, e ventos, e cercada pelo mar. (SAINT-HILAIRE, 2002) E que por conta da
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luta contra os inimigos naturais como as dunas e o vento é que o hino da cidade começa com a

frase: “Sobre a areia sempre hostil”, e que os moradores da cidade passaram a ser conhecidos como

“papa-areias”.

Figura 1: Mapa da região onde está inserida a E.E.E. Professor Carlos Loréa Pinto

Fonte: Google Earth.

A região em que estávamos inseridos na zona oeste de Rio Grande foi toda aterrada para que

fosse possível criar os bairros em que os estudantes moravam. Surgiram relatos nas salas de aula

que colaboraram para nossa compreensão sobre como era o ambiente que nos cercava. O bairro

COHAB tratava-se de uma área de banhado que foi aterrada com diversos materiais, desde areia da

praia, até lixo, acerca de 30 anos. Por isso bastava revirar a terra para encontrar areia, cascalho ou

pedaços de vidros. Acabamos percebendo que aquela paisagem foi totalmente construída, que não

havia nada de natural, nem mesmo o nível do solo. Com este conhecimento surgiram dúvidas com

relação a fertilidade do solo. Desta maneira seria necessário pensar formas de manejo do solo que

possibilitassem a reversão desta suposta infertilidade. 

Assim, a partir dos dados levantados passamos a buscar referenciais na Agroecologia como

estratégia de ação para poder construir a horta escolar. Este é um saber composto com a integração

de diferentes campos do conhecimento. Desta forma, sua contribuição para a pesquisa resulta em

possibilidades de diálogo entre a História e outras disciplinas escolares. 

A ciência Agroecológica foi sistematizada a partir da década de 1960, e desde então vêm se
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constituindo como campo comprometido com a sustentabilidade, na contramão da mecanização da

agricultura  e  da  expansão  da  indústria  agro  química.   Nesta  pesquisa  compartilhamos  da

preocupação pela integridade física e psicológica das pessoas envolvidas com a construção da horta

escolar, portanto, não utilizamos agrotóxicos de nenhuma espécie, tão pouco buscamos insumos que

não sejam orgânicos e gerados dentro da escola ou da região. Nossa visão de produção é pautada na

autonomia, no respeito a saúde humana e do ecossistema. 

 A Agroecologia  é  uma  ciência  que  alia  os  saberes  dos  camponeses  aos  conhecimentos

científicos buscando alternativas ao sistema de produção conhecido como “Convencional”, baseado

no latifúndio, mecanização, utilização de agrotóxicos, monocultura, grandes sistemas de irrigação e

engenharia genética. Guterres expõe o modelo convencional da seguinte maneira:

Os enfoques convencionais da atividade agrícola se baseiam na segmentação e no
parcelamento do conhecimento científico. 
A Agronomia, como disciplina científica, tem os mesmos defeitos que a ciência
convencional: 
Axiomática- que não se submete a discussão. Dentro dela, a própria motivação da
atividade agrária.
Produtivismo-
produzir ao máximo sem levar em conta os custos. (GUTERRES, 2012, P. 91) 

Este modelo de atividade agrícola vem se constituindo como dominante a partir de dois movimentos

de modernização da agricultura: A Revolução Agrícola Contemporânea e a Revolução Verde.

Primeiramente,  a  chamada  “Revolução  Agrícola  Contemporânea”  se  propagou  em países

desenvolvidos e alguns países em desenvolvimento no decorrer da segunda metade do século XX e

consiste em:  “elevada motorização-mecanização, seleção de variedades de plantas e de raças de

animais  com  forte  potencial  de  rendimento,  ampla  utilização  de  fertilizantes,  dos  alimentos

concentrados para o gado e produtos de tratamento das plantas e animais domésticos” (MAZOYER

& RODAR, 2010, p. 27). Com esta “revolução” a produtividade de alimentos cresceu, no entanto,

os problemas gerados pela falta de alimentos não acabaram. Pelo contrário:

A coexistência de explosão de alimentos e de fome era o modelo no fim do século
XX:  graças  a  distribuição  desigual,  a  superprodução  e  a  superalimentação  no
mundo desenvolvido contrastavam com a vulnerabilidade a fome que existe nos
demais países. Por muito tempo pareceu que o problema da fome estava piorando.
Na década de 1960, os sábios estavam todos convencidos de que as epidemias de
fome iriam transformar o mundo em umas duas décadas.  (...)mesmo quando o
auxílio  emergencial  contra  a  epidemia de fome podia  ser  organizado de  forma
eficiente – normalmente, com as guerras, a corrupção e as rivalidades ideológicas,
isso não era possível -, ele não era uma solução em longo prazo. A armadilha da
fome só poderia ser rompida com uma revolução da agronomia”.  (FERNÁNDEZ-
ARMESTO: 2010, p. 303). 

92



A revolução agrícola baseada no maquinário estendeu a possibilidades de lucro e produção,

com a desculpa da fome, mas não sanou o problema da fome por mais que a sociedade civil se

alarmasse e se organizasse para superar este problema. 

Com o Estado subsidiando o avanço da modernização da agricultura, produzir alimentos e

produtos  agrícolas  foi  se  tornando  cada  vez  mais  grande  negócio,  não  só  para  a  indústria  de

máquinas, mas também para a indústria química, deixando de ser atraente para o pequeno produtor

produzir do jeito antigo, pois a concorrência com os grandes produtores tornava-se cada vez mais

desleal.

Todos estes impasses na esfera social não eram levados em conta para resolver o problema da

desigualdade  no  campo  e  da  fome  que  novamente  seria  a  desculpa  para  uma nova  “solução”

agrícola imposta ciência agronômica, a Revolução Verde.  

uma  variante  da  revolução  agrícola  desprovida  de  motorização-mecanização,
desenvolveu-se muito mais amplamente.  Baseada na seleção de variedades com
bom  rendimento  potencial  de  arroz,  milho,  trigo,  soja  e  outras  culturas  de
exportação,  baseada  também na  ampla  utilização  de  fertilizantes  químicos,  dos
produtos  de  tratamento  e,  eventualmente,  em  um  eficaz  controle  da  água  de
irrigação e drenagem, a revolução verde foi adotada pelos agricultores que eram
capazes de adquirir esses novos meios de produção e nas regiões favorecidas, onde
era possível rentabiliza-los. Ressaltamos que em muitos países os poderes públicos
favoreceram  intensamente  a  difusão  dessa  revolução  comandando  políticas  de
incentivo aos preços agrícolas, de subvenção de insumos, de bonificação de juros e
de  empréstimos  e  de  investimentos  em infraestrutura  de  irrigação,  drenagem e
transporte. (MOZOYER&RODAR, 2010, p. 28-29)

Ou seja, a partir dessas “revoluções” a Agronomia promove a “modernização” da agricultura

em escala global, sempre com a desculpa de alimentar a população crescente e ameaças iminentes

de surtos de fome. A agricultura passou cada vez mais a ser um assunto de especialistas, de soluções

produzidas em laboratórios e máquinas de grande porte para a rentabilidade, lucro e padronização

dos produtos. 

 De fato, estas mudanças na forma de produzir acabaram por gerar grandes produções para as

cidades e alimentar muitas pessoas.  “A dificuldade porém, com a maior parte das resoluções de

problemas da ciência aplicada é que as soluções resolvem problemas antigos, mas criam novos. A

Revolução  Verde  substituiu  variedades  tradicionais.  Ela  ameaçou  a  biodiversidade”

(FERNANDEZ-ARMESTO,  2010,  p.  305)  Desta  maneira,  difundindo  uma  visão  de  progresso

agrícola que não respeita  a biodiversidade,  tampouco valoriza os saberes e formas de vida dos

camponeses,  substituindo-os  por  pacotes  agrícolas  que  demandam  de  investimento  de  capital,

grandes  propriedades  de  terra,  monocultura  e  “melhoramentos”  genéticos  cada  vez  mais
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sofisticados, além da apropriação de arroios, rios ou lagos, os problemas causados pelo sistema

convencional de cultivo são piores do que os problemas que ele se propôs a combater, pois além do

mal da fome, que nunca foi superado, hoje existem ainda a ameaça a biodiversidade, as mutações de

pragas, e as consequências a longo prazo do consumo dos alimentos contaminados por agrotóxicos

e hormônios.

 Desta maneira, a Agroecologia valoriza o saber de quem pratica a agricultura camponesa,

Miguel Altieri apresenta a agroecologia da seguinte maneira:

A Agroecologia se fundamenta em um conjunto de conhecimentos e técnicas que se
desenvolvem a partir dos agricultores e de seus processos de experimentação. Por
essa  razão,  enfatiza  a  capacidade  das  comunidades  locais  para  experimentar,
avaliar  e expandir  seu poder de inovação por meio da pesquisa de agricultor a
agricultor  utilizando  ferramentas  de  extensão  baseadas  em  relações  mais
horizontais entre os atores. Seu enfoque tecnológico está enraizado na diversidade,
na  sinergia,  na  reciclagem e  na  integração,  assim  como  em processos  sociais
baseados na participação da comunidade. Para a Agroecologia o desenvolvimento
dos recursos humanos é a pedra angular de qualquer estratégia voltada para ampliar
o leque de opções da população rural e, especialmente, os camponeses que dispõe
de  parcos  recursos.  Também  atende  as  necessidades  alimentares  a  partir  do
fomento da autossuficiência, promovendo a produção de grãos e outros alimentos
nas  comunidades.  Trata-se  de  um  enfoque  que  privilegia  a  esfera  local  ao
direcionar seus esforços para o abastecimento de mercados locais que encurtam os
circuitos entre a produção e o consumo de alimentos, evitando assim o desperdício
de  energia  gasta  no  transporte  dos  produtos  de  lugares  muito  distantes  muito
distantes até a mesa do consumidor. (ALTIERI, 2012, p. 16-17)

Neste sentido, a perspectiva agroecológica não se aplica somente a produção no campo, mas

se estende a uma política de não exploração dos produtores e do mercado consumidor, oferecendo

alimentos  livres  de  veneno,  e  buscando  a  preservação  dos  ecossistemas  para  proteger  a  vida

silvestre, e as águas, de que tanto o campo quanto a cidade necessitam. 

Pensando nesta abordagem ecológica para a construção da horta iniciamos nossa ação de

construção da horta. Assim as atividades a princípio estavam ligadas ao programa Escola Aberta, e

deveriam ocorrer aos sábados com auxílio de oficineiros. 

O formato da horta que pretendíamos era o de uma mandala. Como  havia outra demanda

imanente da minha função como professora que era a de trabalhar os conteúdos programáticos da

disciplina  de  história  aliamos  a  ação ao  ensino  dos  conteúdos  de  história.  Em companhia  dos

oficineiros que eram estudantes do curso de história que haviam participado do projeto Vivências

com a Terra, fizemos uma aula com apresentação de slides diversas imagens de hortas em forma de

mandala e  apresentavam as vantagens deste  formato de horta,  como melhor  aproveitamento de

água, solo, diversidade de espécies e controle de pragas de forma orgânica. 

A  construção  de  uma horta  mandala  poderia  servir  como  referência  para  trabalhar  os
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seguintes itens presentes na lista de conteúdos do 1º e 2º anos do ensino médio daquela escola:

“Renascimento Científico, Artístico e Cultural da Europa”, “Grandes Navegações”, “Cultura afro-

indígena”, “Brasil pré-colonial e colonial” e “Brasil Colonial”. Foi utilizada a mesma apresentação

de slides para sensibilizar as turmas de 2º ano do ensino médio para a participação na horta, desta

vez iniciando o estudo do conteúdo do Brasil Pré-colonial. Já que este formato de horta remetia aos

desenhos circulares da cultura indiana, trabalhamos a questão da rota marítima que os portugueses

seguiam  visando  chegar  à  Índia,  onde  já  haviam  fundado  um  império,  quando  começaram  a

explorar o território onde hoje é o Brasil.

Em ambos os anos as turmas enfrentaram com entusiasmo o projeto da horta, ainda que

achassem inovadora esta proposta de ensino de história. De modo geral em apresentações de slides

são comuns as perguntas “tem que copiar?” ou “vai cair na prova?”. Como resposta era dito que se

sentissem à vontade se quisessem copiar, e que estávamos dispostos a ouvir as suas opiniões e

sugestões sobre a horta. Nestes momentos a maioria é tomada pela timidez, principalmente diante

de pessoas novas na rotina escolar.

No sábado seguinte os oficineiros preparam a terra para fazer a horta, e de forma oral foi

explicado nas aulas de história a  que possibilidade de ensino-aprendizagem de história na horta

escolar pode ser também uma prática de educação ambiental e agroecologia, segundo Menezes:

Assim como a educação ambiental,  a  agricultura  ecológica percebe de maneira
articulada os sistemas ecológicos e os sistemas sociais, integrando as relações entre
seres  humanos  e  entre  estes  e  os  sistemas  naturais,  criando  o  conceito  de
agroecossistema.  É  o  caráter  holístico,  de  valorização  da  interação  e  troca  de
conhecimentos e modos de vida tradicionais e populares com os conhecimentos
científicos e a possibilidade da criação de agroecossistemas para o auto-sustento e
preservação  dos  ecossistemas  naturais  que  coloca  a  educação  pela/para  a
agroecologia  como  uma  prática  de  educação  ambiental  em  seu  sentido  mais
profundo.  Através  da educação pela  agroecologia  emerge no âmbito  educativo,
questões  que  envolvem  as  problemáticas  sócio-ecológicas.  (MENEZES,  2013,
p.47)

As oficinas estavam sendo pensadas com base na agro ecologia, e se propôs a criação um

pequeno  agrossistema  inspirados  em formas  de  cultivo  ecológicas  (ALTIERI,  2004),  a  fim de

trabalharmos a céu aberto os conteúdos de história do ensino médio. Ou seja, reforçávamos a ideia

de que em nossa horta não haveria o uso de defensivos contra pragas e de adubos industrializados.

Juntamos uma considerável quantidade de palha e reviramos um pouco o solo, mantendo-o

coberto para que ficasse protegido, preservando sua umidade e nutrientes.  Neste ponto entendemos

que houve um diálogo com a categoria de análise da história ambiental que diz respeito aos modos

de produção dos humanos com relação à natureza, pois nas aulas surgia a pergunta: Como eram
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produzidos  os  alimentos  nas  épocas  sobre  as  quais  estudávamos  em  história?  Envolvidos  na

atividade tecíamos comentários sobre o que líamos, elaborando outras formas de pensar a natureza.

Para estas questões foi fundamental ter em mãos o livro História das agriculturas no mundo

– Do Neolítico à crise contemporânea de Marcel  Mazoyer e Laurence Roudart  (MAZOYER e

ROUDART, 2010) que ofereceu referencial para a investigação sobre as plantas e também para as

atividades  na  horta.  Este  é  um extenso  livro  que  permite  compreender  o  trânsito  de  espécies

vegetais e animais manipuladas pelos seres humanos, desde o neolítico até os tempos atuais. Além

disso, levamos em conta as considerações da revista Estudos Históricos, vol.4 do ano de 1991,

principalmente do artigo de Warren Dean intitulado A botânica e a política imperial: a introdução e

domesticação de plantas no Brasil. Assim, fomos compreendendo um pouco mais sobre as plantas,

suas histórias e modos de cultivo.

Infelizmente  depois  de  todo  nosso  esforço  as  obras  de  construção  do  muro  da  escola

acabaram com nosso trabalho inicial na terra, pois o lugar coberto de palha que construímos serviu

como canteiro  de  obras  durante  aproximadamente  um mês.  Apesar  de  haverem outros  espaços

disponíveis, o lugar onde faríamos nosso primeiro canteiro se converteu em um depósito de areia de

construção. Por conta deste problema perdemos nossos oficineiros que saíram do projeto com a

ideia de que o trabalho de semanas foi perdido. As atividades da horta ficaram suspensas até que a

obra terminasse. 

Quando a obra do muro da escola terminou pudemos recomeçar. No mês de junho em uma

aula  de  história  haviam  mudas  de  ervas,  que  estimularam  a  curiosidade  sobre  medicina  no

“renascimento europeu” e no “período colonial”, momento em que as plantas e ervas começaram a

ser investigadas para além de suas propriedades mágicas, passando a ser consideradas aliadas da

medicina. 

Fizemos este diálogo conversando sobre o surgimento da imprensa na Europa que tornou

possível o conhecimento sobre as plantas, pessoas, animais e paisagens presentes nas Américas para

os habitantes do velho mundo. Utilizamos também o livro “Plantas medicinais do Brasil- Nativas e

Exoticas” de HarriLorenzi e F. J. Abreu Matos. Assim foi feita com os alunos da Escola Estadual de

Ensino Médio Professor Carlos Loréa Pinto, a construção da de uma mandala de ervas, enquanto

trabalhávamos o conteúdo do Renascimento com o primeiro ano e Brasil Colonial com o segundo

ano. Na atividade houve a preparação da terra para que fossem plantadas as mudas de ervas e

também a busca de pneus na borracharia perto da escola. Foram plantadas: Alevante, Manjericão,

Capuchinha, Arruda, Lavanda, Salsinha, Hortelã Verde e Quebra Pedra.

Ficamos ao fim com esta mandala de ervas aromáticas e medicinais construída na aula de

história  de uma manhã ensolarada de sábado com a presença da professora de biologia pois a
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demanda  da  construção  da  horta  também  vinha  do  corpo  docente  que  queria  experimentar

atividades fora da sala de aula.

 Figura 2: Canteiro de Ervas em formato de mandala

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Durante a atividade surgiu a ideia de fazer um jornal, tendo em vista que havíamos realizado

uma atividade vivencial com a história das plantas, por que não fazer um jornal já que a imprensa

surgiu no período que estávamos estudando no 1º ano? A ideia foi muito boa, e algumas alunas se

encarregaram de fazer o jornal, mas com a dinâmica do ano letivo o plano ficou de lado pelas

alunas ele ficou inacabado.

 Com o recesso escolar ficamos algum tempo distante da escola e de nossas plantas. Ao

retornarmos nossas mudas estavam lindas, e foi ressaltada a importância da cobertura de palha.

Graças a ela as ervas resistiram ao inverno sem que ninguém as regasse. Nessa época fizemos uma

página em uma rede social pela qual os estudantes podiam comentar e compartilhar suas fotos da

horta. 

No retorno das aulas fizemos uma oficina com novos oficineiros convidados. A ideia era dar

continuidade a elaboração de canteiros, e para isso foi feito um reconhecimento mais aprofundado

do terreno, observando fatores como ventos, sol, plantas indicadoras de solo, entre outros. 

As estudantes presentes fizeram desenhos de como poderia ser a extensão da nossa primeira

mandala de ervas,  estes  desenhos deveriam respeitar  os  fatores  citados  anteriormente a  fim de

criarmos nosso pequeno ecossistema,  onde as  plantas  pudessem proteger  umas as outras  e  não

competirem pela  sobrevivência.  Foi  uma  atividade  que  proporcionou  a  reflexão  sobre  o  meio

ambiente em que a escola estava inserida aliando ao saber construído até o momento para projetar a
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continuidade da ação.

Figura 3: Jornal Atitude inacabado

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

A ação de expansão dos canteiros que estava sendo planejada não pode ser concretizada por

fatores como: a) falta de ferramentas. b) suspensão das atividades externas do sábado por conta do

mau tempo no inverno. c) a greve do magistério do Rio Grande do Sul. Certamente, a greve do

magistério foi determinante para frear a continuidade das atividades da horta. Dentre todas as áreas

do ensino médio as únicas professoras que fizeram greve foram de artes e história, ou seja, eu. Isto

causou alguns problemas,  pois no retorno da greve que durou um mês,  o tempo cedido para a

realização do projeto  que era  aos  sábados se converteu em reposição  da greve.  Esta  reposição

deveria ser feita em sala de aula para que “os pais não pensassem que estávamos matando aula na

horta”. Dado o agravamento da indisposição das outras professoras para os assuntos da horta, as

discussões eram feitas somente em sala de aula, seguindo a lista de conteúdos propostos.

Utilizamos  o  texto  de  Donald  Worster  intitulado  “Para  Fazer  história  Ambiental”

(WORSTER,  1991)  em  nossas  discussões  sobre  o  conteúdo  de  cultura  afro-indígena  para

conseguirmos dialogar com a categoria da história ambiental que analisa as percepções de seres

humanos sobre a natureza. Em uma breve exposição dialogada foi proposta a discussão sobre o
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princípio de dominação da natureza compartilhado pelas sociedades judaico-cristãs, que orienta o

controle e exploração da natureza pelos seres humanos, pois estes seriam a imagem e semelhança de

Deus e este seria um dever da espécie. 

Figura 4: Oficina de planejamento para expansão da horta

 

 Fonte: acervo da autora.

A concepção indígena e  de alguns povos africanos é  bem diferente,  já que traz em sua

cosmogonia o ser humano como interligado e interdependente da natureza. Obviamente, a visão de

mundo  das  estudantes  era  diferente  das  culturas  não  cristãs  e  as  problematizações  sobre  os

diferentes  modos  de  perceber  a  natureza  brotavam.  O  texto  de  Worster  foi  uma ponte  para  a

discussão de outros conteúdos que já havíamos estudado, além do que estávamos estudando, e ainda

trouxe a possibilidade de questionarmos nosso modo de vida e relações atuais com a natureza. 

Durante  o  mês  de  outubro  houve  poucos  dias  letivos  devido  aos  feriados  e  o  Exame

Nacional do Ensino Médio e as discussões ocorrem basicamente em sala de aula. As atividades do

mês de outubro e novembro consistiram na tentativa de construção de sementeira para plantios de

verão, esta atividade foi feita no horário da tarde a pedido da direção, talvez por isso não houve

participação dos alunos, já que nesta altura do ano letivo os estudantes alegavam que não queriam

mais saber de estar no pátio da escola devido ao calor, pois não havia árvores que proporcionassem

sombra. Outro fator que agravou a ausência foi que a maioria dos alunos trabalhavam no turno da

tarde. Nas atividades plantamos porongos e girassóis com a ajuda do professor de geografia e de
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uma aluna da graduação em História.

Figura 5: Construindo a sementeira. Novembro de 2013

Fonte: acervo da autora.

Durantes as últimas aulas do ano letivo, tanto no 1º como no 2º ano, estávamos estudando a

cultura afro-indígena, e aproveitando para falar sobre o plantio de porongos foi feita uma exposição

de  imagens  de  pintoras  de  Debret  que  retratavam os  jogos  de  capoeira,  e  assim debatemos  a

utilização de  porongos  para  a  construção  do berimbau.  Além disso,  foi  apresentada  a  obra  do

viajante  Hans  Stadem intitulada  “Duas  Viagens  ao  Brasil”,  na  qual  a  narrativa  aponta  que  os

porongos  eram  utilizados  pelos  indígenas  tupinambás  para  fazerem  chocalhos  que  eram

considerados sagrados. Também abordamos a cultura do chimarrão no Rio Grande do Sul, que é

servido  nas  cuias  feitas  com  porongos.  Estas  atividades  foram  instigantes,  pois  quando  os

estudantes viram os porongos e suas sementes na aula perguntaram o que era aquilo, e com o passar

da conversa foram percebendo que na verdade já conheciam o porongo intimamente, sendo as cuias

de  mate  um produto  deste  fruto.  Nesta  aula  foi  possível  perceber  que  as  atividades  no  pátio

passaram a ser vistas como algo “evitável”, tanto por parte dos estudantes quanto pela maioria dos

professores que até então não apresentaram nenhuma proposta para a construção da horta, nem

demonstraram interesse em utilizar a temática do meio ambiente em suas aulas. Além disso, como

professora em estágio probatório, fui cobrada no sentido de trabalhar conforme as normas da escola,

ou seja, o método tradicional de ensino e esta cobrança partiu tanto da direção quanto do corpo

docente e discente.

 Concluindo, ao longo tentativa de construção da horta da E.E.E.M. Professor Carlos Loréa

Pinto foi possível percebemos o quanto é necessário criar pontes entre o ensino de história e o

campo historiográfico da História Ambiental. No entanto, por se tratar de uma abordagem que não é

100



muito explorada encontramos diversos empecilhos, principalmente no que toca o tempo disponível

para planejamento e as saídas de campo, dado o engessamento em que a disciplina de história se

encontra, estagnada no chamado “método tradicional de ensino”. Portanto, as novas propostas para

o  ensino  de  história  e  para  o  desafio  de  trabalhar  a  problemática  ambiental  nas  salas  de  aula

constam apenas nos livros e documentos oficiais, mas, na prática, ainda não fazem parte das aulas.

Além disso, os materiais didáticos de modo geral ainda não apresentam o recorte ambiental em suas

temáticas. Portanto, uma das alternativas possíveis é criar projetos que funcionem paralelamente às

aulas  da  disciplina,  onde seja  possível  explorar  outros  ambientes,  enquanto  na  sala  de  aula  se

proponha a reflexão acerca da temática ambiental, por meio de textos e estímulos imagéticos. 

Até  mesmo  para  realizar  a  avaliação  de  nossas  ações  tive  dificuldade  em conseguir  a

colaboração dos estudantes, estes toparam apenas comentar na própria sala sobre a questão da horta,

levantando os impedimentos enfrentados ao longo de nossa jornada. Tentei resgatar então o lado

prazeroso das atividades e também o conhecimento adquirido com relação a agroecologia. De modo

geral percebemos que sem a colaboração da direção e de outras professoras, além das funcionárias,

nossa horta não teve condições para ser ampliada, o que não impediu que aprendêssemos com todo

o processo.

2.3. Procedimentos e Resultados em um novo ciclo de investigação

A experiência do primeiro ciclo de pesquisa proporcionou-me repensar a prática, repensar a

minha atuação na profissão de professora. Todas as dificuldades encontradas serviram para reforçar

a ideia de prosseguir coma investigação, afinal, levando em conta as peculiaridades do local, as

dificuldades não deveriam ser generalizadas. Assim, dei continuidade a investigação, mas em outro

local de pesquisa, iniciando um novo ciclo de investigação.

Como dito anteriormente, a demanda por uma investigação como esta se dá pela necessidade

de renovação do ensino de história. Novas propostas para o ensino e novas tecnologias penetram na

escola. A escola é também palco de inovações desencadeadas pelo desafio da atualidade: a questão

ambiental.

 Enrique  Leff,  em 2003,  apresentava  um panorama da  questão  ambiental  para  a  história

quando proferiu a conferência para o 51° Congresso Internacional de Americanistas no Simpósio de

História Ambiental Americana, em Santiago, Chile, elaborada a partir da conferência apresentada

no Simpósio Internacional de História Ambiental, realizado no Instituto de Ecologia de Xalapa em

2001, dizendo:

O ambiente é um conceito que irrompeu no discurso político e científico do nosso
tempo,  como  um conceito  que  vem re-significar  as  concepções  de  mundo,  de
desenvolvimento,  da  relação  da  sociedade  com  a  natureza,  de  tempo  e  da
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sustentabilidade da vida. O ambiente emerge como um pensamento holístico que
busca reintegrar as partes de uma realidade complexa; é o campo de saber que viria
completar visões parciais e desconhecidas da natureza por parte dos paradigmas
científicos da modernidade. Desta maneira, uma série de disciplinas científicas, de
práticas profissionais e de ações sociais vem se “ambientalizando”. Dentre elas,
uma  das  mais  atrasadas  é  a  história.  Não  somente  por  ter  esquecido  dos
condicionantes naturais dos fatos  históricos e  colocado de lado a  destruição da
natureza gerada pela visão de supremacia do homem e das ações humanas, mas
também por ter subtraído seu objetivo de indagar o tempo.  (LEFF, 2005, p. 11)

 A história, principalmente a que é estudada na escola, todavia é a ciência dos homens no

tempo, no entanto esta história deve ser pensada tão interdependente de condicionantes naturais e

do tempo geológico da terra, como dos fatores econômicos, sociais e culturais. 

Este novo ciclo de pesquisa iniciou com a troca de escola, assim, encerrei minha participação

no  projeto  da  E.E.E.M.  Professor  Carlos  Loréa  Pinto  em  Rio  Grande  e  recomecei  E.E.E.M.

Marechal Soares de Andréa. Minha entrada neste estabelecimento de ensino foi precedida por uma

série  de  acertos  prévios  e  uma  reunião  de  professoras9 onde  uma  das  colegas,  professora  de

biologia,  propôs  a  criação  da  horta,  ela  foi  autora  de  publicações  em livros  sobre  projetos  de

Educação  Ambiental  desenvolvidos  em  Santa  Vitória  do  Palmar  com  estudantes  da  educação

infantil da rede municipal10. Assim, logo na primeira reunião em que participei, surgiu a proposta de

iniciarmos a construção de uma horta escolar, e que este projeto poderia ser inserido como atividade

do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio11.

 No entanto,  sabíamos que  o  projeto  da  horta  só  daria  certo  se  tivéssemos  o  apoio  e  o

envolvimento de toda a escola.  Tarefa nada fácil  já que o calendário escolar  não prevê muitos

espaços para a reflexão e reunião de professores. Nas vésperas do recesso escolar e após as férias de

julho, com o fechamento do 2º trimestre, no tempo que tínhamos para reuniões pedagógicas os

assuntos  relacionados  ao  fechamento  dos  trimestres  ocuparam  boa  parte  das  discussões,

principalmente no que tange o ensino médio, já que a reforma curricular do novo ensino médio

politécnico trouxe uma série de mudanças desde 2012, como por exemplo, a formação das áreas do

conhecimento12 e a troca de notas por conceitos. Todas essas mudanças ainda são muito recentes na

9  O relato dos primeiros contatos com a E.E.E.M. Marechal Soares de Andréa está disponível a seção de anexos.
10 A colega em questão chama-se  Taís Lima e possui pós-graduação em Educação Ambiental. Na época em que eu
estava chegando na escola ela era recém-contratada para lecionar biologia e Seminário Integrado no ensino médio pela
manhã,  e  nomeada para  uni  docência  no  turno  da  tarde.  Sobre  as  publicações  de Taís  pode-se  encontrar  maiores
informações no blog: http//www.peasvp.blogspot.com
11 O Pacto Nacional Pelo Ensino Médio foi regulamentado pela Portaria Ministerial Nº1.140, de 22 de novembro de 
2013. É uma política pública nacional para formação continuada de professores.
12 Ciências Humanas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Ciências da Natureza: Biologia, Física e Química.
Matemática:  Matemática.  Ciências  das  Linguagens:  Língua  Portuguesa,  Inglês,  Espanhol,  Literatura  Brasileira  e
Educação Física. Além destas áreas os estudantes também têm a disciplina de Seminário Integrado.
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vida da maioria das colegas que tem muitos anos de magistério, desta forma, eram assuntos que

ocupavam bastante espaço nas nossas reuniões.

Sobre os estudantes, logo nos meus primeiros dias de trabalho na escola foi possível perceber

que o ambiente cultural do turno da manhã é particularmente colorido, com estudantes de diversos

países. Esta escola é a única que oferece o Ensino Médio no Chuí Brasil, por tanto os jovens que

não estudam no Liceo, equivalente uruguaio do Ensino Médio,  estão na nossa escola.  Além de

estudantes do Brasil e do Uruguai, há também estudantes da Jordânia, que ainda estão em adaptação

com  o  idioma  falado  e  escrito  no  Brasil.  E  há  um  número  expressivo  de  estudantes  com

naturalidade brasileira, mas que frequentemente vão a Jordânia e descendem de famílias palestinas,

cuja migração para o Brasil remete a criação do Estado de Israel. 

2.3.1  Problematizando  o  Meio  Ambiente  nas  aulas  de  História  com estudantes  do  ensino

fundamental

Primeiramente foi preciso conhecer as turmas, que não são poucas, levantar dados empíricos

nas salas de aula, revisar conteúdos para trabalhar conceitos como sustentabilidade, meio ambiente

e as diferentes visões de mundo e de história13. Fazer do tempo das aulas de história um espaço para

pensarmos nossas práticas como agentes da nossa própria história na escola e fora dela foi uma

grande tarefa nesta pesquisa. Isso porque é esperado de uma professora que esteja sempre fazendo

alguma “atividade” ou “exercício escrito” visando sempre o controle, e não tanto a Educação. No

entanto, quando a professora é também pesquisadora, e seu método é a pesquisa-ação-participante, a

orientação, a observação e a valorização da espontaneidade dos estudantes são imprescindíveis.

Com esta postura busquei auxiliar a escola na construção da horta de forma reflexiva e participativa.

2.3.2 Relato do debate sobre a questão ambienta e construção da horta escolar com o 6º ano

do Ensino Fundamental: Da preparação para a Ação e Avaliação

A turma 61 do ano de 2014 era composta por vinte e seis estudantes, todos com idades entre

dez  e  doze  anos,  sendo  dezesseis  meninas  e  dez  meninos.  As  nacionalidades  eram  diversas,

contando  com uma  estudante  argentina,  uma jordaniana,  três  descendentes  de  palestinos,  e  os

demais estudantes brasileiros, alguns descendentes diretos de uruguaios. 

Os  conteúdos  a  serem trabalhados  em história  naquele  ano  compreendiam pré-história  e

História Antiga, iniciei meu trabalho com as turmas somente no mês de junho. Antes e depois do

recesso escolar passei a organizar as atividades levando em consideração os dados que obtive no

período de  apresentação.  Assim,  criei  alguns  planos  de  aula  para  as  turmas14,  a  fim discutir  a

13 O processo de reconhecimento das turmas pode ser acessado nos relatos que estão disponíveis em anexo.
14 Alguns dos planos de aula sobre história e meio ambiente e sobre a construção da horta escolar estão disponíveis
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questão do meio ambiente para em seguida apresentar o projeto da horta escolar. No sexto ano do

ensino fundamental fizemos uma exposição sobre tradições arqueológicas do Rio Grande do Sul,

utilizamos mapas, livros e também artefatos indígenas do acervo pessoal de uma das professoras, a

Naíza de Ávila, que leciona inglês e encontrou artefatos indígenas na Lagoa Mirim e na Praia do

Hermenegildo em Santa vitória  do Palmar.  Seus  objetos  vinham com descrições  feitas  por  um

arqueólogo.

Figura  6:  Estudantes  interagindo  e  registrando  com fotografias  a  exposição
sobre as tradições arqueológicas do Rio Grande do Sul

 Fonte: arquivo pessoal da autora.

Nesta exposição foram problematizadas questões relativas as mudanças ambientais, já que os

povos que produziram tais artefatos viveram na mesma região que nós, mas estavam inseridos em

um ambiente bem diferente,  um lugar com vegetação, clima e animais diferentes do que temos

atualmente por aqui. Discutimos também a questão do patrimônio arqueológico e a profissão de

arqueólogo, utilizando um trecho do artigo de Arthur Barcelos e Carmem Schiavon para o livro

Ensino de História no Cone Sul Patrimônio Cultural, Territórios e Fronteiras de 2013, que diz o

seguinte: 

(…)  Conforme  a  legislação  vigente  no  País,  os  bens  arqueológicos  são
considerados bens da União, a qual, por força da mesma legislação, tem obrigação
de protegê-los, e preserva-los, bem como a ingerência sobre a pesquisa e gestão
destes bens. Desta forma, a atuação dos arqueólogos no Brasil é regido por uma
série de Decretos-Lei e Portarias elaboradas pelos poderes públicos constituídos. E
por  extensão,  as  atividades  de  Educação  Patrimonial  na  Arqueologia  também
devem  ser  regidas  por  diretrizes  emanadas  por  órgãos  públicos.  Dentre  estes
órgãos,  destaca-se  o  Instituto  de  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional
(IPHAN). (BARCELOS & SCHIAVON, 2013, p. 115)

Durante  exposição  alguns  estudantes  demonstraram  grande  interesse  pela  profissão  de

em anexo.
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arqueólogo, e a partir do texto exposto e do acesso aos livros, elaboraram seus próprios argumentos

sobre  os  materiais  que  encontramos.  Outras,  imaginaram-se  como  os  grupos  indígenas  que

produziram as  pontas  de  flecha,  dizendo  que  estas  deveriam ter  sido  produzidas  para  caçar  o

Megatherium, também conhecido como preguiça gigante do qual tínhamos uma presa ao alcance de

nossas mãos. Assim, a exposição serviu não apenas para os estudantes conhecerem mais sobre o

conteúdo,  pois  discutimos  a  gestão  do  patrimônio  arqueológico  e  fizemos  um  exercício  de

imaginação onde os estudantes colocaram-se no lugar do outro, e imaginaram um outro ambiente

para o lugar onde estávamos.

Figura  7:  Estudantes  localizando  sua  região  no  mapa  do  Rio  Grande  do  Sul  durante  a
exposição sobre as tradições arqueológicas

 Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Depois da exposição passamos a estudar o conteúdo de História Antiga, e fizemos uma aula

no laboratório de ciências onde a turma mostrou suas experiências feitas nas aulas da professora

Janete Borges sobre geminação e partes das plantas. Após esta aula fizemos cartazes sobre a história

da agricultura, para isso contamos com a obra “História das agriculturas no mundo – Do Neolítico à

crise contemporânea” de Marcel Mazoyer e Laurence Roudart (MAZOYER e ROUDART, 2010).

Assim, em grupos, os alunos e alunas pesquisaram imagens das sementes e animais domesticados

na transição do neolítico para a Idade Antiga, e confeccionaram os cartazes sobre os centros de

irradiação da agricultura. 

A ideia era discutir que nossa alimentação é resultado de processos históricos de interação

entre os seres humanos, os vegetais e animais ao longo dos anos, sendo que os grãos com os quais

nos alimentamos vêm sendo selecionados há milênios, e as civilizações da Antiguidade que vinham

sendo estudadas na disciplina de história dependiam crucialmente de seus métodos de cultivo. Desta
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maneira a gestão da água, do solo e dos animais para estes povos fundiam-se com suas crenças e

cosmogonias. 

Discutimos também durante este trabalho as raízes do pensamento ocidental sobre a natureza,

que tem suas bases no pensamento judaico cristão, desde o livro do Gênesis onde Deus criou o

mundo, e depois criou o homem a sua imagem e semelhança, e a este caberia dominar todos os

seres e todas as coisas sobre a terra. 

 A discussão foi muito interessante, pois a turma contou sobre o que conheciam da bíblia, já

que  uma das  alunas  é  de  uma família  evangélica,  e  outros  tantos  fizeram catequese  na  igreja

católica,  uma menina é da Jordânia e chegou ao Chuí no ano passado e há também estudantes

descendentes de muçulmanos. Assim o debate foi construído criticamente e de forma plural, pois os

próprios estudantes se questionaram sobre as verdades absolutas da fé, ao mesmo tempo em que

temiam suas próprias dúvidas, e assim acabamos conversando sobre povos extintos, e se haveria o

apocalipse. Neste debate, a postura de professora fundiu-se com a de observadora e ouvinte. 

Por fim, realizamos uma aula no pátio da escola para desenhar a árvore da vida. Fixamos

papel pardo em uma parede, nele escrevemos “Arvore da vida da turma 61”. Desenhamos uma

árvore, onde os frutos eram as características de uma escola ideal. Cada estudante dava a sua ideia e

uma colega ia escrevendo as palavras na árvore. Próximo as raízes eram desenhadas pedras que

representavam os empecilhos que poderiam surgir para conquistarmos a escola dos sonhos. Depois

da atividade foi pedido que cada estudante escrevesse sua opinião sobre o que fizemos.

O próximo passo desta atividade foi colocar outro elemento em interação com a árvore da

vida: o ser humano. Fixamos novamente a árvore da vida em um muro do pátio da escola, e ao lado

fizemos outro cartaz de papel pardo, onde desenhamos uma figura humana. Dentro desta figura

humana escrevemos o que podemos fazer, cada estudante da turma e o coletivo para conseguir

colher os frutos da árvore da vida e preservá-la.

Esta  atividade  foi  considerada  inovadora.  Foi  uma oportunidade  para  que  cada  estudante

pudesse  dar  opiniões,  refletir  sobre  o  seu  papel  no  cenário  escolar,  repensar  o  que  é  possível

melhorar. A proposta era que os estudantes pudessem organizar-se voluntariamente para escrever as

falas dos/as colegas, escolhessem o lugar para fixar o papel pardo, posicionassem suas cadeiras de

forma livre, e pudessem expor suas opiniões sem nenhum tipo de repressão. 

Por outro lado, toda essa liberdade e inovação deu espaço para a reprodução da objetivação

dos corpos, pois surgiram sugestões como “Mais professoras gostosas”, “Uniformes que mostrem

mais a bunda”. Em contrapartida, estas falas eram interpoladas por questionamentos a respeito da
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necessidade deste  tipo de sugestão.  Mesmo em contra senso estas opiniões foram registradas e

posteriormente problematizadas pelas/os estudantes na terceira etapa da atividade. 

Figura 8: Estudantes do 6º ano realizando a atividade da “Arvore da Vida”

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Na terceira etapa da “Árvore da Vida” foi solicitado que cada um refletisse sobre aquilo que

vivenciou nesta experiência, e que respondessem por escrito a duas perguntas: 

1) Qual é a sua opinião sobre a atividade da atividade da “Árvore da Vida”?

2) Como sua atitude pode colaborar para que possamos colher os frutos da Árvore da Vida?

De modo geral a atividade foi considerada prazerosa e também necessária. A autocrítica se fez

presente em diversos relatos, como, por exemplo, na espontaneidade das respostas do estudante

M.V.

 1) Qual é a sua opinião sobre a atividade da “Árvore da Vida”? Achei a atividade
legal, mas foi meio sem noção pensar que os alunos colocariam somente coisas
úteis, porque tinha muita besteira. 
2) Como sua atitude pode colaborar para que possamos colher os frutos da Árvore
da Vida? Temos que parar com a zoeira e levar mais a sério aquilo que realmente é
importante para todos. (M.V. Relato sobre a atividade da Arvore da Vida, 2014)

 Outro relato que retrata o trabalho de autocrítica é o da estudante A.I. 

1) Qual é a sua opinião sobre a atividade da “Árvore da Vida”? Eu achei muito
legal, divertido porque foi bom para dividir nossas opiniões. Só teve um pequeno
problema,  pois  em  vez  de  botar  coisas  que  sirvam  tinha  gente  escrevendo
“uniformes que mostrem mais a bunda” + bunda, + gente gostosa e isso não tinha
nada a ver com o trabalho.
2) Como sua atitude pode colaborar para que possamos colher os frutos da Árvore
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da  Vida?  Temos  que  cobrar  que  nossas  opiniões  sejam ouvidas,  e  também ter
responsabilidade com nosso lixo. (A.I. Relato sobre a atividade da Arvore da Vida,
2014)

A partir deste trabalho, foi possível dar segmento à construção da Horta Escolar com esta

turma,  pois  foi  detectada a  vontade  de fazê-la,  inclusive  em pedidos  informais  dos  estudantes.

Sendo assim, foi dada continuidade ao processo de mudança. Foram feitos planos de aula de forma

que possibilitassem aproximação com a temática agrícola, e após foi feita uma atividade propondo

que os estudantes dessem suas sugestões para construção da horta na escola. A ideia foi aliar este

processo de mudança, de participação e tomada de decisões ao ensino da disciplina de História.

 Desta maneira, antes de recolher as sugestões, foi realizada uma atividade sobre os Centros

de  Origem  da  Agricultura  do  Neolítico.  A ideia  era  justamente  repensar  o  que  já  havia  sido

aprendido nos conteúdos de Pré-História e História Antiga15 sobre a perspectiva da alimentação e

agricultura, fatores indissociáveis da cultura e da formação dos primeiros Estados, e que poderiam

fornecer  também conhecimentos para construirmos a  horta  escolar.  Segundo Marcel Mazoyer  e

Laurence Roudart (2010, p. 97-127) houve 4 grandes centros irradiantes da agricultura neolítica,

outros dois centros menos irradiantes entre 12.000 e 11.000 anos antes do presente. 

Grandes centros de irradiação da Agricultura:

-Centro do Oriente-próximo, que se constituiu na Síria Palestina, e talvez mais amplamente

no conjunto do Crescente fértil,  entre  12.000 e 11.000 anos,  com os cultivos de trigo,  cevada,

ervilha, linho, arroz, lentilha e a criação de animais como cabra, carneiro, porco, boi e burro. 

-Centro Americano, que se estabeleceu no sul do México entre 9.000 e 4.000 anos antes da

presente Era,  com os cultivos  de pimentas,  tomates,  abacate,  milho,  abóbora,  feijão,  algodão e

criação de animais como peru e patos. 

-Centro  Chinês,  que  se  construiu,  em princípio,  há  10.500 anos,  no  norte  da  China,  nos

terraços  dos  solos  siltosos  do  médio  Rio  Amarelo,  e  depois  completou-se  estendendo-se  para

nordeste e sudeste há cerca de 10.000 e 8.000 anos atrás, com cultivos como milheto, arroz, repolho

e rami, e criação de animais como galinhas, porcos e bois.

-Centro  Neoguineense,  que  provavelmente  teria  emergido  no  coração  da  Papuásia-  Nova

Guiné há aproximadamente 12.000 atrás com a cultura do taro e criação de porcos.

-Centro Sul-Americano, localizado na região dos Andes peruanos, ou equatorianos há mais de

15 Inaugurei a regência da disciplina de história na E.E.E.M. Marechal Soares de Andréa em junho de 2014, após a 
aposentadoria da antiga professora.
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8.000 anos atrás, com os cultivos do Algodão de fibra longa, pimentão, batata doce, ananás, papaia

e mandioca.

 –  Centro Norte-Americano, na bacia do médio Mississipi há 6.000 e 3.800 anos. Cultivos:

Abobora, chenopode branco (cenizo), sabugueiro (Sambucus L.), quinoa, girassol, sempre noiva

(poligonun sp.) e cevadinha. 

Com  o  uso  do  quadro  branco  os  estudantes  deveriam  registrar  em  seus  cadernos  as

informações referentes às culturas e animais de cada um dos centros de irradiação. Após o registro

foi realizada a leitura compartilhada do livro História das Agriculturas do mundo sobre os centros

de extensão das culturas neolíticas.

Em alguns milênios quatro grandes áreas de extensão de agricultura neolítica foram
instaladas a partir de quatro principais centros irradiantes. A agricultura neolítica de
origem próximo oriental se estendeu passo a passo em todas as direções, a contar
de 9.000 anos antes da presente Era. No oitavo milênio, ela alcançou o conjunto do
Oriente  Próximo e  as  margens  orientais  do  Mediterrâneo.  Nos  quarto  e  quinto
milênios, ela propagou-se até as margens ocidentais do Mediterrâneo e, através do
vale do Danúbio, penetrou na Europa central e, em seguida, no nordeste europeu.
Ao mesmo tempo, estendeu-se à leste, até a Índia e ao sul até a África central,
contornando a grande floresta equatorial. Nos quartos e terceiro milênios antes da
nossa  Era,  ela  progrediu  ainda  a  leste,  ao  longo  da  estreita  banda  de  floresta
fechada que bordeja o sul da taiga, até o Extremo Oriente, onde continuou a se
propagar para o sul até uma época recente. (MAZOYER & ROUDART, 2010, p.
115)

A proposta era que cada estudante lesse sobre um centro de extensão, neste sentido seriam

necessário  no  mínimo  quatro  voluntários.  Antes  mesmo  de  terminarmos  leitura  desta  área  de

extensão, no entanto, foi preciso interromper para responder uma questão: O que quer dizer “antes

da nossa Era”? É parecido com dizer, antes de Cristo, pois a Era Comum, ou Presente Era se trata

de um tempo de cerca dois mil anos. Em arqueologia pode se encontrar o termo nossa Era, ou Era

Comum  como  uma  alternativa  para  o  uso  do  termo  Era  Cristã.  O  termo  Antes  do  Presente,

convencionado no ano de 1950, que tem como sigla A.P. também pode surgir como alternativa a

sigla a.C., que significa antes de Cristo. Respondida a indagação, o grupo retornou à leitura.

No milênio antes da nossa era, a agricultura de origem chinesa, a base de milheto,
não ocupava mais do que o médio e o baixo Rio Amarelo. No IIV milênio, após ter
adotado o cultivo do arroz, ela se estendeu até o Rio Azul (P. Ballwood, op. cit.,
1994) e, há 6.000 anos tinha alcançado a Manchuria, a Coreia, o Japão, a Ásia
central,  o sudeste da Ásia onde se combinou com a agricultura de origem neo-
guineense,  e a Ásia do Sul  (Índia),  onde ela encontrou a agricultura de origem
próximo-oriental. 

A agricultura de origem centro-americana, à base de milho, só começou a estender-
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se fora do seu centro de origem apenas no sexto milênio antes da presente Era, para
alcançar os continentes sul-americano e norte americano. Progredindo rumo ao sul
ela atingiu os Andes e a costa peruana há 3.500 anos, e o Chile há 2.000 anos
aproximadamente.  Neste ínterim, ala fundiu-se com a agricultura do centro sul-
americano. Posteriormente, essa agricultura neolítica americana ainda progrediu até
os primeiros séculos da nossa Era para o leste e sudeste, contornando a grande
floresta amazônica, sem atingir a extremidade sul do continente. Progredindo para
o norte ela atingiu o sul da Califórnia e o médio Mississipi no princípio da nossa
Era, e fundiu-se com a agricultura oriunda do centro norte-americano. A partir de
então, ela continuou a se estender rumo ao norte subindo o vale do Ohio, chegando
a mais ou menos no ano 1000 às margens dos Grandes Lagos e de Saint-Laurent,
deixando  de  lado  as  grandes  pradarias  do  centro  e  do  oeste,  assim  como  as
Montanhas Rochosas e o Grande Norte. 

Quanto à  agricultura  de origem neo-guineense à  base de taro,  ela  se  dispersou
pouco a pouco pelas ilhas indonésias e pacíficas até o principio de nossa Era. No
curso dessa rota, enriqueceu-se com plantas (milheto, inhame, banana) e animais
domésticos originários da Ásia. Muito mais tarde a batata doce, vinda da América
do  Sul,  substituiu  amplamente  o  taro  e  o  inhame  em  muitas  dessas  ilhas
(MAZOYER & ROUDART, 2010, p. 116 Apud J.BARROU, 1965).  

Após a leitura coletiva, houve uma conversa sobre quais destes cultivos faziam parte da nossa

alimentação na atualidade. Afinal, muitas das plantas que o texto mencionava são consumidas em

nossa alimentação. Em grupos os estudantes se dividiram para buscar imagens dos alimentos de

cada centro de irradiação, e com esse material produziram cartazes que foram fixados na sala de

aula. Utilizaram estas informações e outros livros ilustrados que abordavam questões práticas, são

eles: “Soluções sustentáveis” do Instituto de Permacultura de Pirenópolis,“Escola Sustentável” de

Lucia Legam, “La vida en El Campo” de John Seymour e  “Permacultura Passo a Passo” de

Rosemary Morrow,  além de  algumas  revistas  sobre  História  Ambiental.  Passamos  assim a  dar

seguimento ao planejamento da horta, com grande entusiasmo do grupo. Para tanto, iniciamos um

processo de recolhimento das sugestões que surgiram de forma escrita e também por desenho. 

Muitas sugestões falavam sobre a criação de uma horta em forma de Mandala, que deveria ser

feita atrás da escola e que a produção servisse para a merenda, como é o caso deste texto: Eu gosto

da ideia da mandala, achei muito interessante, eu queria que nós fizessemos a mandala em um

lugar bem a vista, para que as pessoas possam ver. O que eu mais gosto é que as comidas da

merenda vão ser mais saudáveis. (H. L. M., setembro de 2014). Ou desta outra, em que a estudante

sugere inclusive o que plantar e para que finalidade

A horta é uma ótima ideia, poderíamos plantar ali atrás da escola em formato de
mandala,  poderíamos  cultivar  alface,  tomate,  cenoura  que  poderiam  ser
aproveitados na escola para fazer sanduíches por exemplo, frutas como morango,
por exemplo, demoram pouco tempo para crescer e pode ser aproveitado para fazer
sucos. (T.V., setembro de 2014)
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Figura 9: Estudantes, revistas, livros e trocas de ideias para construir as sugestões para

a horta escolar. Setembro de 2014.

Fonte: acervo da autora.

A horta era uma possibilidade que surgia para o ensino, aliada a ela também utilizamos o livro

didático de autoria de Patrícia Ramos Braick, da coleção “Estudar História: Das origens do homem

à era digital”,  com as habituais tarefas sobre povos da Antiguidade16. Paralelamente as aulas na

sala,  fazíamos  também  atividades  na  rua,  como  por  exemplo  a  coleta  de  pneus  que  para  a

construção da horta, atividade feita também com a turma do sétimo ano em períodos diferentes.

Recolhemos os pneus em uma borracharia próxima, pintamos e iniciamos a montagem dos canteiros

de forma coletiva e participativa, em um processo que envolvia cada turma separadamente, mas em

que cada turma se relacionava com a outra, pelos resultados do seu trabalho. 

Estas atividades possibilitaram o início da execução de nossas ideias com relação a horta

escolar. De certa maneira, os estudantes tomavam a iniciativa, e como professora fui construindo

atividades que possibilitassem pensar, e planejar as ações, de modo que o ato de construir a horta

estivesse também associado ao ato de aprender sobre história. Sendo assim, em uma das aulas foi

pedido um trabalho de pesquisa avaliado que consistia em trazer uma muda de alguma planta ou

semente para ser cultivada na horta, e juntamente deveria ser entregue um texto sobre a história da

planta escolhida. Esta história poderia ser um depoimento de alguém que cultivou a planta ou uma

16 O livro didático em questão foi lançado pela editora Moderna de São Paulo no ano de 2011, e adquirido pela escola
por meio do Plano Nacional do Livro Didático para ser utilizado entre os anos de 2014, 2015 e 2016. Não é nossa
intenção nesta pesquisa esmiuçar o livro didático, mas cabe mencionar que ele constituiu mais uma ferramenta de
ensino. 
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pesquisa em livros e até mesmo na internet. Não havia grandes critérios técnicos e de credibilidade

para as informações coletadas, a ideia não era fazer uma dissecação para buscar a história precisa,

mas ao contrário, o texto solicitado junto com a planta ou semente era justamente uma maneira de

repensar os trânsitos e migrações que ocorreram com espécies que temos em nossos dias por meio

da história.

Figura 10: Estudantes do 6º ano analisando o melhor lugar para o canteiro de pneus em

forma de Mandala em setembro de 2014.

Fonte: Acervo da autora.

Em meio  à  diversidade de tecnologia dos  dias  atuais,  temos  ainda  algo  em comum com

antepassados  longínquos  que  habitaram nosso  planeta  há  milhares  de  anos,  o  uso  de  algumas

espécies de plantas alimentícias e condimentarias. Nos trabalhos de pesquisa, em geral apareciam

informações sobre a origem da planta, os benefícios para a saúde, regiões e climas que favorecem o

cultivo. Como por exemplo neste trabalho sobre o Espinafre:

O espinafre é oriundo do Irã e chegou à China no século VII,  quando o rei do
Nepal enviou de presente para este país. No século XI, foi introduzido na Espanha
pelos mouros e assim chegou a outros países da Europa. Atualmente é um vegetal
produzido em climas temperados, sendo os Estados Unidos e a Holanda os maiores
produtores de espinafre. 

Pode crescer  até  30  cm de  altura  e  é  uma planta  bastante  resistente  durante  o
inverno, em zonas de clima temperado.  (M.E.S.T., 6º ano. Pesquisa sobre planta.
Outubro de 2014)

A veracidade das informações ou a rigorosidade de critérios para a escolha das fontes da

pesquisa proposta foram discutidas após a entrega dos trabalhos, não com o objetivo de diminuir a

pontuação que seria obtida com a entrega do texto e da planta, pois esta atividade foi avaliada pela
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participação,  mas  sim  para  estimular  uma  atitude  mais  responsável  na  entrega  das  próximas

pesquisas, para que haja a preocupação com a citação de fontes, formatação entre outros critérios

comuns às pesquisas históricas. De fato, a atividade visava não apenas estimular a pesquisa, mas

também historicizar as plantas e perceber que elas se fizeram presentes em todos os momentos da

história da humanidade. Poderiam, portanto ser o nosso elo com as pessoas que viviam em épocas

distintas, as quais estudamos nos conteúdos de história. 

Figura 11: Estudante com o trabalho de pesquisa sobre a história da planta Salvia e a

muda recolhida do quintal da casa de sua vó. Outubro de 2014.

 

Fonte: acervo da autora.

O fim do ano letivo se aproximava. Iniciou-se o período das provas e avaliações finais em

todas  as  disciplinas.  As  plantas  obtidas  na  avaliação  de  outubro  foram  sendo  plantadas  em

novembro a medida que adquirimos terra e palha para nossos canteiros. Como professora recém-

chegada, respeitei o ritmo de avaliações de fim de ano das demais colegas, e o projeto da horta

seguia como atividade paralela à sala de aula. 

Enfim, o mês de novembro chegou, momento em que o ano letivo vai terminando e também

de avaliar o que foi feito em nosso projeto de horta ao longo daquele período, fazendo um balanço

geral  de  tudo  que  conseguimos  realizar  e  aprender.  Assim,  foi  solicitado  que  os  estudantes

escrevessem um relato sobre sua participação na construção da horta narrando sua história. São

narrativas que poderiam falar por si mesmo, se não fossem na realidade o resultado de um conjunto

de fatores. Ainda assim, são uma forma de registro das opiniões de cada estudante e serviram para

compreender a efetividade e importância do projeto. 
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Horta
A horta foi uma das coisas mais legais do ano, na minha opinião.
Na horta nos divertimos muito, um dia eu até tomei banho de regador. 
Nós aprendemos a fazer uma horta linda,  usamos enxada,  rastilho, carrinho-de-
mão, e regador. 
Depois  nós  fomos  na  borracharia,  pegamos  uns  pneus,  e  pintamos  por  último
colocamos a terra, esterco, e colocamos a planta. E por fim regamos.
Foi uma experiência ótima. (H.L.M., 6º ano. Depoimento sobre a construção da
horta. Novembro de 2014) 

Uma das características que marca muitos relatos é a importância dada à ação, a memória

ligada às emoções e as emoções utilizadas como justificativa para o projeto. Além disso há ideia de

processo, onde os estudantes descrevem como começamos e até onde chegamos, estabelecendo uma

sequência de atividades.

Relato sobre a construção da Horta

Começamos decidindo o formato da horta, nossa decisão foi fazer em formato de
uma mandala porque é mais prático para regar, pegamos pneus, capinamos o pasto
e fizemos o formato com pneus, pintamos neles e colocamos esterco e plantamos:
Manjericão, pimentão, girassol, tomate, couve, berinjela, alface, chia, pitangueira,
arruda,  flores  e  araçá.  (T.V.  6º  ano.  Depoimento  sobre  a  construção  da  horta,
Novembro de 2014)

Em alguns relatos é possível também encontrar uma autocrítica, onde o estudante repensa as

próprias atitudes com relação ao projeto. Como é o caso do seguinte depoimento que tem um certo

tom de confissão:

Relato da Horta

Bom, essa maneira de fazer as coisas como fizemos com a professora Juliana foi
bom para mim e para todos da minha sala. 

Essa  horta  foi  a  melhor  coisa  que  fizemos  em grupo com toda a  turma,  ficou
demais.  Mas  não  colaborei  com a  professora  o  suficiente  só  incomodei  meus
colegas e minha professora. Mas gostei de fazer esses tipos de coisas que fizemos
que, nunca tinha feito.

Tomara que a professora não fique braba com isso e nem comigo.

Professora a horta foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas claro que
fiz outras coisas boas. 

Tomara que continuemos com nossos projetos. 

Beijos, vou melhorar. 

(V.E.S.L., 6º ano. Depoimento sobre a construção da horta. Novembro de 2014)

Este relato também demonstra o que aparece em alguns outros, que é a surpresa diante do

ineditismo da abordagem. De fato, pouco ou quase nada sobre conteúdos de História aparece nos

depoimentos, o que demonstra que de certa forma, possivelmente, a horta ainda não havia sido
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pensada como uma atividade que possibilitou a aprendizagem de História,  ela é por outro lado

pensada como um projeto paralelo, embora também tenha servido de base para as avaliações da

disciplina de História. 

2.3.3 Debatendo a questão ambiental e construindo a Horta nas aulas de História com o 7º ano

do ensino fundamental

Debates sobre os conteúdos de história haviam sido feitos nas aulas. Com o 7º ano do ensino

fundamental estávamos estudando o “Renascimento”. Para começar a dialogar sobre o conteúdo

foram feitas aulas com exposições de gravuras sobre a Idade Média, e a epidemia de Peste Negra na

Europa.  Também fizemos  “linhas  do  tempo ao  contrário”,  onde traçávamos  um fio  no  quadro

branco que nos  conduzia do tempo presente até  a  época chamada de pré-história,  discutindo o

modelo de história ensinado na escola, dividido em quatro eras: Idade Antiga, Idade Média, Idade

Moderna e Idade Contemporânea, a fim de localizar a construção desta divisão de tempo e a criação

da  ciência  histórica.  Passamos  a  estudar  o  “Renascimento”  como  uma  época  construída  pela

historiografia, que nos informa de que havia na Europa um grande apreço pelo pensamento gerado

na época conhecida como Idade Antiga no meio artístico e intelectual. 

Desta maneira foi pensado a leitura de um texto literário sobre mitologia grega, com o qual

tentou-se propor um olhar sobre o uso das plantas na História e na arte, tomando como exemplo o

Louro (Laurus nobilis). Esta espécie está associada ao mito de Apolo e Dafine, em que a ninfa foi

alvo da paixão de Apolo. No entanto, ela clamou para que o deus Peneu mudasse a sua forma, de

modo que Apolo não se sentisse mais atraído pelo seu corpo. Peneu atendeu a seu pedido, e a

transformou em uma árvore de Louro. Apolo, ainda assim amou a planta, como resume este trecho

do texto que foi distribuído para a turma: 

(...) ela invoca seu pai, o rio-deus: -Ajuda-me, Peneu! Abre a terra para envolver-
me, ou muda minhas formas, que tem sido tão fatais!
Mal pronunciou estas palavras e um torpor lhe ganha a todos os membros; seu
peito começou a revestir-se de uma leve casca; seus cabelos transformaram-se em
folhas;  seus  braços  mudaram-se  em galhos;  os  pés  cravaram-se  no  chão como
raízes; seu rosto tornou-se o cimo do arbusto, nada conservando do que fora, a não
ser a beleza.
Apolo abraçou-se aos ramos da árvore e beijou ardentemente a madeira. Os ramos
afastaram-se de seus lábios.
-Já  que  não  podes  ser  minha  esposa  -exclamou  o  deus-  serás  minha  planta
preferida. Asarei tuas folhas como coroa; com elas enfeitarei minha lira e minha
aljava; e quando os grandes conquistadores romanos caminharem para o Capitólio,
a frente dos cortejos triunfais, serás usada como coroas para suas frontes. E, tão
eternamente  jovem quanto eu próprio,  também hás  de ser  sempre  verde e  tuas
folhas não envelhecerão. (BULFINCH, 2011, p. 30-31)
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Bulfinch estudou as traduções modernas dos textos gregos e a presença das alegorias greco-

romanas presentes na poesia e na arte moderna (séculos XIII-XVIII), no caso a coroa de louros.

Portanto, o que foi discutido em aula foi justamente a leitura moderna a respeito da mitologia grega.

Após a leitura coletiva do texto17 plantamos alguns galhos de louro em um canteiro da escola,

conversamos sobre o mito e sobre as características da planta, além dos saberes populares para seu

uso culinário e medicinal. 

Esta experiência foi, de certa forma, apenas uma estratégia para adentrar neste outro espaço,

além  da  sala  de  aula.  Apenas  uma  provocação,  que  teve  bons  resultados,  pois  tornaram-se

frequentes os pedidos informais de realizar uma horta ou organizar o jardim da escola. Quando

plantamos o louro não havíamos preparado o solo, tão pouco as mudas, logo os galhos secaram.

Começaram a surgir diversas opiniões por parte de estudantes de diversas turmas, sobre tudo a 71.

Assim iniciei a coleta destas opiniões por escrito a partir de duas atividades: A árvore da Vida e uma

saída de campo no pátio da escola. 

Em uma aula que durou um período, a turma foi encaminhada ao pátio, e cada estudante

recebeu uma folha em formato semelhante a papel almaço. Os estudantes foram orientados a fazer

uma “saída de campo” no pátio da escola, e deveriam anotar suas impressões na folha para entregar.

Todos sabiam que esta atividade fazia parte do projeto da horta no ensino de história, e que os dados

obtidos fariam parte da pesquisa. Assim a turma se dispersou pelo pátio e devolveram sua descrição

de forma escrita. 

Saída de Campo no Pátio da Escola
As coisas que eu gosto e não gosto da escola. Eu gosto da pracinha só que ninguém
cuida da nossa pracinha e dizem que é a gente mas a gente não ia estragar uma
coisa que é para a gente mesmo. Eu também gosto do ginásio só que não deixam a
gente entrar a não ser na Educação Física. 
É, a gente não pode aproveitar algo que é pra nós. Eu acho que precisamos de mais
bancos na sombra por que agora começa o calor e todos os bancos estão ocupados
e a gente tem que sentar no sol. (E.S.C. 7º ano. Saída de Campo no Pátio da Escola,
outubro de 2014)

Assim  como  o  exemplo  acima,  os  outros  relatos  da  saída  de  campo  possuem  mais

reivindicações  do  que  meras  descrições  do  ambiente,  ou  pensando  melhor,  eles  descrevem  o

ambiente à sua maneira, de forma crítica, mas também propositiva. Há sempre alguma sugestão do

que pode ser melhorado, e em alguns casos há apenas sugestões como no exemplo a seguir: “Eu

gostaria  que  aparassem  nosso  gramado,  melhorar  nosso  laboratório  de  ciências  com  todas  as

estruturas específicas, cercar todo o muro da escola e podar nossas árvores, essas coisas são o mais

necessário para nós e nossa segurança” (R.R., Saída de Campo no pátio da escola 7º ano, outubro de

17 O texto que foi trabalhado com a turma está disponível em anexo, assim como o plano de aula desta atividade.
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2014). Neste texto, é possível perceber a ideia da escola como bem comum, assim como nos demais

relatos, existe o pronome possessivo conjugado na primeira pessoa do plural para se referir a algum

bem da escola:  “nosso laboratório de ciências”, “nossas árvores”, ou seja, a escola não é pensada

como a escola do Estado, mas sim como a “nossa” escola. 

Figura 12: Estudante exibindo suas mãos com terra após o plantio dos galhos de Louro.

Fonte: Acervo da autora.

Preocupações  com  relação  a  um  projeto  organizado  de  horta  escolar,  assim  como  a

manutenção e jardinagem também surgiram em muitos relatos “Eu gostaria que arrumasse os dois

campos da Escola para plantar cultivos e frutos na horta, arrumassem o encanamento do pátio, mais

latas de lixo no pátio, e que melhorassem a praça para as crianças” (M. L. Saída de Campo no pátio

da escola, outubro de 2014). “Eu gostaria que cortassem o pasto dos dois campos, e também que

arrumassem o encanamento da escola, que arrumassem onde botar bicicletas e pintar os pneus, que

pintassem as lixeiras, os paus do campo que arrumassem o jardim e cortassem as árvores” (K.A.

Saída de Campo no pátio da escola, outubro de 2014). “O que eu acho que deve melhorar na escola

é os canteiros, as plantações, as janelas, poderiam comprar bolas de futebol novas, mais brinquedos

na pracinha” (E.N. Saída de Campo no pátio da escola. Outubro de 2014), “(...)eu acho que nós do

7º ano deveríamos ter  só um dia para fazer atividades ao ar livre como a horta”  (E.C. 7º ano.

Outubro de 2014). Desta forma, os relatos demostram que grande parte percebe como importante o

cuidado com a jardinagem, a construção de uma horta e a prática de atividades ao ar livre. 

Os relatos obtidos foram utilizados nas aulas a seguir. Algumas sugestões foram ressaltadas

para serem apreciadas pelo grupo a fim de planejar coletivamente novas ações.  No entanto,  os

relatos não tiveram utilidade “apenas” para o projeto de construção da horta, pois este projeto se

pretendia indissociável do ensino de história. Assim, para propor uma aproximação entre a ideia de

construir a horta e a aprendizagem de História, fizemos uma aula com a proposta de discutir um

artigo  de  um  livro,  intitulado  “Plantas  Medicinais:  Arte  e  Ciência.  Um  guia  de  estudo

interdisciplinar” de autoria de Luís Claudio de Stasi. O artigo em questão chama-se “Arte, ciência e
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magia” do mesmo autor que aborda a transição entre o saber mágico sobre a cura com as plantas, e

o saber científico. Segundo o autor:

A arte dos benzedores, curandeiros e xamãs, herdada dos magos e feiticeiros de
outrora,  pode  ser  vista  hoje,  em  teste,  nos  laboratórios  científicos,  os  quais
passaram a avaliar experimentalmente a veracidade destas informações, tendo em
vista  a  descoberta  de  novos  medicamentos,  com  base  justamente  nos
conhecimentos  que foram adquiridos  durante  milhares  de anos e  repassados de
geração em geração por aqueles que são ancestrais da ciência moderna. (STASI,
1996, p. 18)

Após esta aula, um dos estudantes, que interessou-se muito pelo livro, e já havia feito outros

leituras sobre uso de plantas no século XVI mostrou-me desenhos que ele fez. São desenhos que

contém  a  descrição  de  cada  parte  das  plantas,  desde  a  semente  as  flores.  Posteriormente  ele

desenhou plantas  que cultivamos na horta  durante a atividade que será descrita  a seguir.  Estes

desenhos posteriormente fizeram parte de um jornal intitulado “Jornal da Horta”.

A saída de campo, somada a esta aula, foram estratégias para o ensino de história na horta,

pois  foram  a  oportunidade  para  iniciarmos  o  conteúdo  de  Brasil  Colonial.  Neste  conteúdo

trabalhamos com uma fonte escrita, como veremos adiante, assim, iniciamos a preparação para a

análise da fonte com a proposta de imaginarmos como seria se alguém no futuro lesse o registro que

os estudantes fizeram de sua saída de campo,  o  que pensariam do ambiente que vivemos? Da

mesma maneira, podemos usar os relatos deixados por pessoas em outra época para compreender

melhor o ambiente do Brasil Colonial. 

Figura 13: Desenho do estudante A.L. sobre o livro “Plantas Medicinais: Arte e Ciência.
Um guia de estudo interdisciplinar com descrição das partes da planta. Novembro de 2014.

Fonte: acervo da autora.
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Figura 14: Coletânea de desenhos do estudante A.L. no jornal Da Horta. Dezembro de 2014.

Fonte: acervo da autora.

Tratando-se  da  reconstrução  de  ambientes  naturais  do  passado  é  corrente  em  história

ambiental a análise de relatos e crônicas de viajantes. Segundo José Augusto Drummond

Os  relatos  de  exploradores,  viajantes  e  naturalistas  europeus-  também  muito
usados-que percorreram quase todos os quadrantes do globo a partir do século XV,
são outra fonte fundamental da história ambiental. Os primeiros exploradores de
um território, por exemplo, ansiavam por encontrar recursos naturais valiosos- para
pagar  contas  da  viagem  e  agradar  os  seus  soberanos-  e  prestavam  atenção
minuciosa a tudo que viam nas novas paisagens. (DRUMMOND, 1991, p. 183)

Desta forma, a turma foi se preparando para o que estaria por vir. Decidimos que na próxima

aula recolheríamos pneus em uma borracharia próxima, e o fizemos, mesmo com uma fina garoa

naquela manhã de fim de outubro. 

Recolhemos os pneus e juntamos com outros que já haviam sido coletados por outra turma. A

atividade foi bastante apreciada pelos estudantes, embora exigiu esforço físico de todos, desde de a

caminhada para  buscar  os  pneus até  o  transporte  dos  mesmos.  No entanto,  o  fato  de ser  uma

atividade que envolvia a reciclagem trazia uma em si uma recompensa comum por este esforço,

pois do contrário estes pneus poluiriam o perímetro urbano. Passamos então para a pintura dos

pneus, com as tintas disponibilizadas pela escola. Assim, os estudantes também se interessaram por

recolher terra para preencher pneus e plantar.
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Figura 15: Estudantes do sétimo ano reciclando pneus para a horta escolar.

 Fonte: acervo da autora.

Aproximava-se o fim do ano letivo, e no mês de novembro iniciou-se o período de provas de

finais em todas as disciplinas. Em história passamos a focar em aulas na sala com leitura de um

livro para reconhecer o ambiente do Brasil Colonial, a ideia que foi passada é de que o livro seria

usado na prova final de história. 

A obra em questão é  o relato  das  viagens de Hans Staden,  intitulada  “Duas Viagens ao

Brasil” que  narra  as  aventuras  de  seu  autor,  viajante,  e  mercenário  de  origem germânica,  que

registrou o que viu e viveu em suas duas viagens ao Brasil, a primeira em 1548, e a segunda em

1550. Em suas aventuras Hans Staden conheceu os nativos, esteve em batalhas, conheceu plantas e

animais, ficou em cativeiro entre índios antropofágicos, conseguiu fugir e retornou a Alemanha

onde relatou suas viagens em livro. Um de seus relatos sobre as práticas culturais dos indígenas

mencionava o uso das “maracas”, espécie de chocalho feito com porongos ou cabaça.

Eles creem em um objeto que cresce como uma cabaça e é tão grande como uma
medida e meia  (copo de bebida).  É vazio por  dentro e  atravessam-no com um
pauzinho;  abrem um buraquinho  nele,  como  uma  boca,  e  introduzem por  ele
pedrinhas,  de modo que produz ruído ao ser  sacudido.  Tocam esse instrumento
enquanto cantam e dançam e chamam-no Tammaraka. (...) Os homens tem cada um
o seu próprio instrumento. Assim, entre eles há vários que são denominados de
paygi e que são tão respeitados como os nossos adivinhos. Eles peregrinam uma
vez por ano pelo país, vão a todas as cabanas (...), de modo que todos tocam a
Tammaraka, que lhes fala e lhes dá o poder de realizar tudo o que pedirem. Todos
querem que o poder entre nos seus instrumentos e fazem uma grande festa com
bebidas,  canto  e  advinhações,  com estranhas  cerimônias.  Depois,  os  adivinhos
determinam que uma das cabanas deve ser esvaziada, na qual não devem entrar
mulheres  ou  crianças.  Cada  um  deve  pintar  a  sua  Tammaraka  de  vermelho,
einfeitá-la de penas e ali entrar, para que possa transmitir-lhes o poder de falar-lhes.
(STADEN, 2010, P. 154)

A cabaça,  ou  porongo,  aparece  em outros  desenhos  da  obra  com outros  usos,  como por

exemplo,  para servir  alimentos e transportar água.  É interessante mencionar  que os limites dos
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domínios  portugueses  na  América  na  época  das  viagens  de  Hans  Staden não compreendiam a

porção meridional do atual território brasileiro, portanto, o município do Chuí, assim como todo o

território do estado do Rio Grande do Sul não era o Brasil à época. Isso foi mencionado em aula,

inclusive  pelos  estudantes,  que  justamente  por  viverem na  fronteira  do  Brasil  com o Uruguai,

compreendem desde muito cedo as histórias e estórias sobre a Revolução Farroupilha (1835-1845),

que faz parte do folclore da região,  uma fronteira delimitada entre diversas batalhas quase três

séculos após a viagem de Hans Staden. 

Figura 16: Desenho do livro escrito por Hans Staden no século XVI

Fonte: http://www.academia.brasil-europa.eu/Materiais-abe-92.htm

Cercados  por  fortificações18,  os  estudantes  identificaram-se  de  alguma  forma  com  as

descrições feitas por Hans Staden sobre os fortes em Pernambuco ou na Bertioga, no entanto a

cabaça foi  um elemento  interessante,  pois  é  um utensílio  que todos tem acesso através  de um

costume muito popular tanto no Rio Grande do Sul quanto no Uruguai que é o chimarrão, ou mate,

18 Duas fortalezas ainda cercam o Chuí, São Miguel há cerca de 15 Km e a Fortaleza Santa Tereza, que fica ha 40 km
de  distância,  ambas  em  território  Uruguaio.  A fortaleza  Santa  Tereza,  por  exemplo,  é  um  parque  nacional
atualmente, com diversas praias e prédios históricos. Foi construída no século XVIII pelos portugueses visando o
controle do comércio no rio da Prata e a proteção da Província de São Pedro do Rio Grande, no entanto, ainda no
período  de  construção,  a  fortaleza  foi  dominada  pelos  espanhóis  e  assim  permaneceu  até  1811  quando  foi
conquistada por exércitos patriotas. Um ano depois foi novamente dominada por portugueses que permaneceram
por dois anos, quando sucumbiram diante de exércitos patriotas. Entre 1816 e 1826, a fortaleza de Santa Tereza
pertenceu ao Reino Unido de Portugal e a partir de 1822 ao Império do Brasil. No ano de 1826 exércitos patriotas
voltam a ocupar a fortaleza,  porém a ofensiva brasileira tentou mais uma vez dominar aquele território,  sendo
novamente expulsos pelos exércitos patriotas, mesmo assim o exército imperial brasileiro invadiu novamente a
fortificação. Por fim, a situação da fronteira só se definiu em 1828 com a proclamação da República Oriental do
Rio  da  Prata,  o  Uruguai.  Para  saber  mais  ver:  BARRETO,  Aníbal  (Cel.).  Fortificações  no  Brasil  (Resumo
Histórico). Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1958.
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que consiste em uma bebida feita da mistura da erva mate com água quente servida na “cuia”, que

nada  mais  é  do  que  um  porongo,  da  mesma  família  da  cabaça.  Alguns  estudantes  inclusive

relataram que seus familiares cultivavam os porongos. O elo entre o nosso tempo e o tempo de Hans

Staden estava neste  objeto,  nesta planta,  comum em toda a Mata Atlântica e outros biomas da

América. 

Com o livro que conta as histórias de Hans Staden em mãos, algumas folhas para a prova e

uma caixa de objetos como espigas de milho crioulo19 secas, porongos, amendoins e feijões, fomos

ao pátio da escola, para o espaço destinado à horta, ainda em construção. Lá realizamos a avaliação

de história, o equivalente a uma prova final. 

Figura 17: Avaliação sobre História e Meio Ambiente no Brasil Colonial equivalente a
uma prova final. Novembro de 2014.

Fonte: Acervo pessoal da autora.

A atividade consistia em descrever quais as espécies vegetais e seus usos citados por Hans

Staden em seus relatos, descrever quais espécies foram plantadas na horta naquele dia, além disso

os estudantes deveriam responder mais uma questão, se a impressão que Hans Staden teve dos

indígenas  permanece  quando  estudamos  História  do  Brasil.  Durante  a  correção  das  avaliações

alguns  detalhes  chamaram a  atenção.  O  primeiro  é  que  quando  os  estudantes  responderam  a

primeira questão sobre as plantes descritas e os seus usos, a maioria da turma respondeu uma planta

a mais,  que não havia sido descrita:  o  arroz.  O segundo detalhe é  que as  respostas  não foram

19 A diferença das sementes crioulas para as ditas convencionais é que elas vêm sendo passadas de geração em geração
de agricultores, não sendo sementes comerciais.  
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completas. 

Após a correção, a avaliação foi discutida com o grupo.  Afinal, de onde saiu o “arroz” que

colocaram na  resposta  da  primeira  questão?  E  por  que  as  repostas  estão  incompletas? Foram

perguntas feitas para a turma. Alguns estudantes aventurando-se em explicações, alegaram que não

conseguem desassociar o arroz do feijão e sendo o feijão descrito no livro, logo colocaram o arroz

para acompanhar, de forma “inconsciente”.

Outra hipótese foi levantada nos comentários da turma, a de que pelo fato da região onde

estamos inseridos ser produtora de arroz, os estudantes não concebiam uma alimentação sem arroz.

Desta forma, mais uma característica do período colonial brasileiro pode ser desenvolvida, com a

introdução de espécies exóticas, como o arroz, que aparece na resposta dos estudantes, e que é uma

planta de origem asiática. 

Figura 18: Estudantes do sétimo ano construindo a horta da escola como atividade da

aula de história sobre Meio Ambiente no Brasil Colonial. Novembro de 2014.

Fonte: acervo da autora.

É interessante refletir acerca das armadilhas onde um costume pode gerar na interpretação de

um texto,  ou será que a maioria não leu o livro e “copiou” as respostas? Isso permaneceu um

mistério!  Mas  o importante  foi  a  discussão gerada  e  o  produto  do trabalho coletivo.  Sobre as

repostas não estarem completas, os estudantes disseram que por conta da atividade ter acontecido na

rua, sem as classes, somado ao fato de que também plantaram e interagiram com os materiais da

caixa e o livro, a escrita ficou em segundo plano. De fato, o tempo da atividade era curto, apenas

um período. 

Aproximando-se o fim do ano letivo, foi feito um balanço do que havíamos feito até então na

horta escolar e nas aulas de história. Uma das questões que ainda se impunham nesta turma foi a

inserção da opinião das funcionárias da cozinha sobre a horta da escola. Desta forma, para encerrar
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o ano  letivo,  algumas  estudantes  coletaram a  opinião  das  duas  funcionárias  por  meio  de  uma

sugestão por escrito. 

A horta é um projeto educacional  para os alunos aprenderem como se faz uma
horta e como se planta e muitas plantas que são legumes, vegetais e grãos que
servem para os próprios alimentos, um desenvolvimento para certos alimentos e
cultivo da cultura gaúcha e também que se planta nas épocas certas para que se
possa colher. 
A horta é ótima, mas precisa tratar a terra, e melhorar a forma do canteiro. Uma
horta não pode ser trabalhada na hora do sol, tem que ser quando o sol tá fraco se
não a planta morre.
Seria melhor se os alunos trouxessem mudas para plantarem, o lugar que está a
horta está bom, mas devia ser mais ampliado.
E cuidar da horta todos os dias e quando chove não precisa aguar porque a terra já
está molhada.
E  o  cultivo  das  hortas  veio  através  dos  índios  por  não  terem  renda  própria
resolveram cultivar seu próprio alimento. (M.V e P. C. Sugestão para o projeto da
horta)

Essas sugestões trouxeram à tona um elemento que não passou despercebido na avaliação

realizada  anteriormente:  A  representação  do  indígena.  Na  avaliação  anterior,  a  maioria  dos

estudantes responderam que a imagem que se tem dos indígenas permanece como aquela que foi

moldada pelos colonizadores, são um paradoxo: exóticos na própria terra, “sem renda própria”. Mas

precisariam eles de renda? Ou seria a nossa visão colonizada que insiste em colocar o arroz no

feijão? Seria a nossa percepção da história moldada pela visão (preconceituosa) dos conquistadores?

Foram  perguntas  que  ficaram  “no  ar”  durante  o  fim  do  ano  letivo  na  turma  71.  Além  das

indagações, dos questionamentos, o trabalho da horta foi avaliado positivamente pela turma, ainda

que em dezembro tivéssemos recentemente iniciado o projeto.

2.3.4 Debatendo a questão ambiental e construindo a horta escolar nas aulas de história com a

turma do 8º ano do ensino fundamental 

A partir dos dados levantados no período de apresentações e revisão de conteúdos anteriores

às férias de julho, fizemos exposições sobre a história de vida de cada estudante. Os conteúdos

visitados tinham como tema “A Revolução Industrial”. Começamos com as aulas dialogadas, onde

os  estudantes  deveriam escrever  uma  autobiografia,  depois  foi  solicitado  para  que  trouxessem

objetos pessoais para apresentar à turma explicando aos colegas sobre o seu significado em suas

histórias pessoais20.  Após as exposições,  foi  solicitado que cada estudante produzisse um texto,

narrando a experiência de participar da exposição e ouvir os colegas. 

20 Esta atividade foi pensada a partir da leitura do artigo “Arqueologia Simétrica ou Colaborativa: estudando a Cultura
Material  na sala de aula através  das Categorias  Patrimoniais e  Territoriais  dos estudantes” de Vanderlise Machado
Barão, arqueóloga do LEPAN-FURG. Ver as referências no fim do texto.
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Desta maneira, no dia da atividade cada estudante levou de um a três objetos e contou as

histórias sobre eles. Na maioria dos casos eram objetos utilizados na primeira infância: ursinhos de

pelúcia,  roupas de bebê,  sapatinhos,  fotos ou brinquedos.  Esses objetos foram sendo colocados

sobre as mesas que eles mesmo arrumaram em frente ao quadro, e iam revezando grupos de cinco

apresentações.  Aqueles  materiais  despertavam  certa  curiosidade  em  todos  os  colegas,  e  eram

tratados com bastante zelo pelos estudantes, por recomendações das próprias mães, como muitos

alegaram. Após a  exposição,  cada estudante entregou um depoimento escrito  sobre tudo o que

observou. Foi solicitado que esses textos não fossem expostos, por se tratarem de opiniões pessoais.

Assim, as opiniões foram entregues novamente para os estudantes e conversamos em grupo sobre

esta  exposição.  A ideia  era  dar  início  a  um tema ligado ao  conteúdo de  Revolução Industrial,

problematizando o valor dos objetos, o consumo e descarte.

Figura 19: Estudantes montando a exposição com objetos que contam suas histórias de vida.

 Fonte: acervo da autora.

São poucas as coisas que possuímos que não são descartadas rapidamente. Segundo Anne

Leonard no seu filme-curta “A história das coisas” (2005), vivemos em um sistema de produção e

consumo onde as coisas são feitas para se estragarem rapidamente, seja por sua aparência, ou por

sua utilidade. Apenas 1% de todo o lixo produzido por um cidadão norte americano era reciclado

segundo Anne, o restante é incinerado ou colocado em aterros sanitários, ou até exportado para

outros países. Esse filme foi exposto para a turma e foram levantadas questões relativas ao lixo na

cidade do Chuí,  já que muitos estudantes têm familiares que trabalham nos freeshops,  lojas de

departamento com produtos importados de marcas famosas que funcionam do lado uruguaio da

fronteira, e produzem muito lixo, mas nada comparado ao lado brasileiro em que existem muitas

lojas de comércio popular de roupas e calçados, aliadas à ineficiência do sistema de coleta de lixo. 

Assim como o tema do lixo, sua toxicidade somada aos tóxicos contidos em alimentos e na
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atmosfera pela produção industrial também foram temas abordados no curta, o que foi mais um

estímulo para se discutir a importância de produzir alimentos seguros na própria escola. Além disso,

a temática das condições de trabalho também foi abordada no filme e levantada no debate na sala de

aula.  A questão  do  trabalho,  desde  a  formação  do  proletariado  após  a  chamada  “Revolução

Industrial” e a trajetória da classe trabalhadora desde de sua gênese aos dias atuais aponta para a

dissolução de  antigos  direitos  adquiridos  pelos  trabalhadores,  assim como a derrocada  de  uma

consciência de classe, já que em tempos atuais não mais nos identificamos por nossos ofícios, mas

sim pelo nosso consumo. Esta discussão abriu brechas para a abordagem de um novo conteúdo: O

Brasil Império.  Como seriam as condições de trabalho no Brasil  Império? É o que passamos a

estudar a seguir. No entanto, antes disso, foi realizada a atividade da Árvore da Vida.

Construímos a Árvore da Vida em uma aula no pátio da escola. Realizamos a etapa dos frutos,

onde a turma imaginou a escola ideal. Esta turma que fez a Árvore da Vida depois das turmas 61 e

71 havia pedido para que a atividade fosse realizada.  Foi tomada a coleta dos depoimentos,  as

etapas de reflexão sobre os problemas que poderiam ser enfrentados e a inserção da figura humana. 

Figura 20: Estudantes do oitavo ano na atividade da árvore da vida. Setembro de 2014

 Fonte: acervo da autora.

Os relatos obtidos a partir desta atividade deram bastante ênfase ao projeto da horta escolar,

talvez por que outras turmas já estavam fazendo aulas na rua e iniciando a construção da horta. 

 Eu achei a atividade da Arvore da Vida muito boa, e produtiva, pois todo mundo
pode se expressar.  Eu acredito que para mudar as coisas precisamos de atitudes
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assim,  em que temos que pensar e escrever juntos.  Com o projeto da horta os
alunos reciclaram pneus, mesmo sendo os alunos mais pequenos. Eu acho que o 8º
ano também tem que fazer parte do projeto da horta, porque podemos aprender
muitas coisas plantando e podemos ajudar a reciclar pneus da rua e o lixo orgânico
da escola. (A.P. 8º ano, Opinião sobre a atividade da Árvore da Vida, Outubro de
2014)

A Árvore da Vida foi uma atividade bastante apreciada pelo grupo, como contam os relatos:

“Eu  gostei  porque  todos  ficamos  na  rua,  pegando  sol,  mas  fazendo  algo  que  pode  ser  muito

importante para o nosso futuro” (R.R. 8º ano, Opinião sobre a Arvore da Vida. Outubro de 2014).

“Quando me falaram desse tipo de aula eu fiquei bem a fim também. A gente pode ver como são as

pessoas que só chamam atenção para si e as que querem coisas importantes para a maioria. E o

melhor é que é no pátio”. (D.M. 8º ano, Opinião sobre a Árvore da Vida, Outubro de 2014). Desta

maneira,  os estudantes  gostaram da atividade por que ela  foi realizada na rua,  possibilitando a

construção de habilidades como a capacidade de expressar e apreciar opiniões em um grupo. Com a

ajuda do livro didático do 8º ano “Estudar História: Das Origens a Era Digital”, de Patricia Ramos

Baiaick,  a  turma inteirou-se  sobre  a  história  política  e  cultural  do  Brasil  Império,  e  iniciamos

relacionamos com o conteúdo das Revoluções  Liberais  da América Latina,  utilizando um tema

como elo: O trabalho escravo. Para refletirmos sobre esta questão, utilizamos o Livro dos Abraços,

do escritor uruguaio Eduardo Galeano. 

Anúncios

 Vende-se: — Uma negra meio boçal, da nação cabinda, pela quantidade de 430
pesos. Tem rudimentos de costurar e passar. 

—  Sanguessugas  recém-chegadas  da  Europa,  da  melhor  qualidade,  por quatro,
cinco e seis vinténs uma.

— Um carro, por quinhentos patacões, ou troca-se por negra.

— Uma negra, de idade de treze a quatorze anos, sem vícios, de nação bangala. —
Um mulatinho de idade onze anos, com rudimentos de alfaiate.

— Essência de salsaparrilha, a dois pesos o frasquinho.

— Uma primeiriça com poucos dias de parida. Não tem cria, mas tem abundante
leite bom.

— Um leão, manso feito um cão, que come de tudo, e também uma cômoda e uma
caixa de imbuia.

— Uma criada sem vícios nem doenças, de nação conga, de idade de uns dezoito
anos, e além disso um piano e outros móveis a preços cômodos.

 (Dos  jornais  uruguaios  de  1840,  vinte  e  sete  anos  depois  da  abolição  da
escravatura.) (GALEANO, 2012, p. 45)

O referido texto da obra de Eduardo Galeano foi transcrito no quadro para que os estudantes

registrassem  nos  seus  cadernos  a  fim  de  responder  algumas  questões  relativas  à  escravidão,
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modalidade de trabalho utilizada no Brasil até o fim do século XIX. Por se tratar-se de um jornal

uruguaio, se constitui como muito revelador, porque, com a proclamação da República Oriental do

Uruguai em 1828, o trabalho escravo foi abolido oficialmente. Este texto nos ajuda a questionar a

história  contada  em muitos  livros,  demonstrando  o  cotidiano  e  extrapolando  os  protocolos  de

documentos oficiais da época. A troca de pessoas por dinheiro ou por objetos, e o papel da mulher

negra cativa na sociedade como ama de leite, criada e babá, mesmo em uma sociedade que havia

abolido a escravatura. Os estudantes fizeram fanzines21 com colagens e textos como se estivessem

noticiando fatos da época. 

Figura 21: Estudantes do 8º plantam muda de berinjela na mandala de pneus. Novembro de

2014.

Fonte: Acervo da autora.

O tema trabalho serviu  como eixo  entre  a  sala  de  aula  e  a  horta  da  escola.  Pensando a

produção de alimentos em escala industrial e a agricultura em pequena escala, iniciamos o trabalho

na horta, quando os pneus já estavam sendo pintados e moldados pelas outras turmas. O 8º ano deu

continuidade a este trabalho, parte do grupo realizando a pintura de pneus, outros buscando esterco,

terra e palha para rechear os pneus, outros preparando o recheio e as mudas, e outros plantando

mudas e regando. Todos participaram de maneira voluntária desta atividade, explorando habilidades

pouco utilizadas nas aulas de história. O trabalho corporal possibilitou também uma vivência pelo

ambiente histórico dos séculos XVIII e XIX, pois os estudantes percebiam que os adolescentes

daqueles  séculos  não  eram  estudantes  como  eles  atualmente  são.  Provavelmente  seriam

trabalhadores rurais ou das fábricas, exceto no caso de pertencerem às famílias abastadas. Ao longo

21 O Fanzine é um meio de imprensa alternativa cujas origens remetem às histórias em quadrinhos independentes de
interessados por ficção científica, assim a palavra Fanzine é a soma das abreviações de fanatic (fan) e magazine que
quer dizer revista em inglês. Ao longo dos tempos, desde os primeiros fanzines, estes pequenos jornais tem sido
utilizados também como recurso pedagógico. Um exemplo de sequência didática para a construção de fanzines no
ensino de história pode ser encontrado em: http://lemad.fflch.usp.br/node/7477. 
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da  atividade,  o  trabalho  com  a  terra  fluiu  de  maneira  tranquila  e  voluntariosa  por  parte  dos

estudantes que desejavam construir a horta. 

Durante a  realização da atividade,  muitos registros  fotográficos foram feitos,  e também a

discussão sobre o trabalho e a memória que guardamos dele. O ano letivo foi finalizando e fomos

direcionando as ações da horta paralelamente às aulas em sala, sempre pensando no elo do trabalho.

Assim, ao fim do ano, a avaliação sobre o trabalho da horta foi realizada pelos estudantes de forma

muito positiva, no entanto a turma temia que com as férias, o trabalho da horta fosse perdido em

função de não haver alunos na escola para regar as plantas: “Mesmo com essa palha que colocamos

sobre a terra vai ficar muito seco no verão, e não vai ter ninguém nas férias para regar.” (A.A. 8º

ano, avaliação sobre o trabalho na horta, dezembro de 2014). No entanto, ainda que nosso esforço

estivesse ameaçado por um possível verão seco, havia um clima de esperança e continuidade, já que

“(...)começamos há pouco tempo e já conseguimos transformar a imagem do pátio dos fundos da

escola.  Não sei  se as plantas  sobreviverão ao verão,  mas sei  que fizemos o mais  difícil  que é

começar” (M.G. 8º ano, avaliação sobre o trabalho de na horta, Dezembro de 2014). 

2.3.5 Debatendo a questão do Meio Ambiente e construindo a horta escolar com a turma da 8ª

série do ensino fundamental, equivalente ao 9º ano do novo ensino fundamental

Para esta etapa foi pensada a “Ação História para o Futuro”, que consistia em construir o

cronograma para  a  disciplina  de  história  no  3º  trimestre  e  os  planos  de  aula  junto  com os/as

estudantes. A lista de Conteúdos Programáticos foi apresentada para a turma na sala de informática,

onde cada estudante teve acesso a um computador, e poderiam optar por utilizar as máquinas em

dupla. Os estudantes tiveram acesso ao cronograma em arquivo de texto, e deveriam confeccionar

uma aula (ou mais) contendo atividade, avaliação, conteúdo, que pode ser da lista dos Conteúdos

Programáticos ou outro. Os conteúdos foram apresentados da seguinte maneira

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DE HISTÓRIA

3º TRIMESTRE

(Conforme a lista de conteúdos programáticos da escola)

Japão, China e os Tigres Asiáticos

Uma região explosiva: O Oriente Médio

Brasil: a reconstrução democrática

Brasil: a democracia consolidada
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Brasil: a cultura de 1960 aos dias atuais- cinema, rádio, tv, como meios de comunicação das massas

Brasil: Terra e Trabalho

Brasil e suas relações comerciais com o exterior

Desafios do mundo atual

A sociedade de consumo e o mercado de bens simbólicos

A história da informática e da rede mundial de computadores.

Esta ação possibilitaria a organização do tempo coletivamente, dando espaço para que cada

estudante  compartilhasse  sua  bagagem  cultural,  permitindo  também  que  aquelas  pessoas  que

desejassem aulas expositivas pudessem colocar expressar no cronograma.  Como professora, lancei

esta proposta, mas também construí o cronograma, e auxiliei para que os planos de aula fossem

executados. 

No entanto, aconteceram alguns problemas neste transcurso, principalmente com relação ao

uso da sala de informática. Alguns estudantes, de outras turmas inclusive, acabavam por usar os

computadores para outros fins, começaram a desaparecer equipamentos da sala de informática, e

surgiram fotos e vídeos impróprios para a idade dos estudantes, com conteúdos pornográficos, além

de  vírus  nos  computadores.  Desta  maneira,  a  direção  da  escola  teve  que  tomar  algumas

providências, e assim fazer uma reforma da sala e uma campanha para sensibilizar a todas as turmas

sobre  o uso dos  computadores,  já  que os  equipamentos  estavam quase todos com vírus,  peças

estragadas ou furtadas, além de conteúdos inadequados. Desta forma, a sala de informática ficou

por algum tempo fechada para o conserto dos computadores.

Com a informação sobre a lista de conteúdos a ser trabalhada, os estudantes colaborariam

com o planejamento das aulas colocando suas ideias na tabela de planos, como o exemplo a seguir

que foi a colaboração de um estudante para as aulas do mês de setembro de 2014. Algumas aulas

também foram planejadas pela professora. 

Este projeto de organização coletiva foi pensado para todas as turmas do ensino médio e

ensino fundamental22,  no entanto,  após a  realização de algumas aulas na sala da informática,  o

planejamento deveria ser enviado aos estudantes por meio das redes sociais, assim as turmas teriam

mais tempo para refletir sobre aulas que gostariam de construir. No entanto, sem a possibilidade de

utilizar a sala de informática, a atividade tornou-se inviável, pois nem todos os estudantes tinham

acesso a computadores e internet em suas casas. Criou-se o consenso em fazer o planejamento das

aulas na própria sala de aula, e com quem “estava a fim”, como dizem os estudantes, ou seja, com

22 As listas de conteúdos e modelos de tabelas estão disponíveis no item Anexos.
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quem  realmente  tivesse  desejo  de  participar  deste  processo  de  construção,  posto  que  muitos

estudantes alegavam que não queriam planejar as aulas, optando apenas aulas expositivas, ou ainda

que não possuíam criatividade suficiente para realizar planejamentos. 

Tabela 1: Colaboração do estudante E.B. para o planejamento das aulas do mês de setembro
de 2014

DATA
PREVISTA

CONTEÚDO ATIVIDADE AVALIAÇÃO MATERIAL
NECESSÁRIO E

LOCAL

16-09 terça-feira  Apresentação da 
proposta de 
construção 
coletiva do 
planejamento

 

17-09 quarta-feira

18-09 quinta-feira

23-09 terça-feira

24-09 quarta-feira

25-09 quinta-feira

30-09 terça-feira Brasil: a cultura de
1960 aos dias 
atuais- cinema, 
rádio, tv, como 
meios de 
comunicação das 
massas

Ler um texto Fazer um 
exercício

Livro, sala de aula

Neste ínterim, as outras turmas já estavam realizando aulas no pátio e construindo a horta, e

essa vontade de explorar outros ambientes foi despertada na turma. Assim, surgiu por parte dos

estudantes a vontade de realizar atividades para além da sala de aula também, como as demais

turmas.  Alguns inclusive possuíam hortas  em suas  casas,  e  gostavam de praticar  a  jardinagem.
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Desta maneira, o trabalho na horta teve relação com o conteúdo de Brasil: Terra e Trabalho, que

embora seja um nome bem genérico, deu conta de conciliar o ensino de história com a construção

da horta. 

Figura 22: Diferenças entre o agronegócio e a Agroecologia

 Fonte: Blog Pitadela: http://pitadela.com.br/blog/agroecologia-x-agronegocio/

Figura 23: Alunos da turma 82 recolhendo resíduos para a geração de insumo para a

horta da escola. Novembro de 2014.

 Fonte: acervo pessoal.
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Desta forma, foram realizadas algumas aulas com a discussão do projeto da horta escolar da

própria escola junto ao artigo Transformações da Terra: Por uma versão agroecológica da história

(2003).

Os homens têm extraído um número extraordinariamente diverso de recursos do
mundo natural, e o número e a magnitude destes estão crescendo o tempo todo.
Mas o mais básico e revelador destes recursos no estudo da ecologia humana têm
sido os recursos que designamos de alimento. Todo grupo social na história teve de
identificar tais recursos e criar um modo de produção para obtê-los da terra e levá-
los para dentro do estômago. Além disso, é através deste processo que as pessoas
têm se  conectado ao mundo natural  de  forma mais  vital,  constante  e  concreta.
Poucos desses  modos de produzir  os  alimentos,  entretanto,  têm sido abordados
pelos  historiadores  com  uma  perspectiva  ecológica.  Se  devemos  progredir  na
compreensão  dos  vínculos  que  os  seres  humanos  estabelecem com a  natureza,
desenvolver  esta  perspectiva e  aplicá-la  à  produção de alimentos  devem ser  as
principais atividades deste novo campo. 
Para empreender este projeto, o historiador deve começar adotando o conceito dos
cientistas  de  ecossistema  e,  então,  se  perguntar  como este  pode  ser  aplicado à
agricultura  praticada  em  qualquer  assentamento  ou  período.  Há  uma  grande
quantidade de livros e artigos científicos sobre as formas complicadas como se
estruturam, trabalham e evoluem os ecossistemas; mas, em termos mais simples,
devesse definir um ecossistema como uma entidade coletiva de plantas e animais
que interagem uns com os outros e com o ambiente não-vivente (abiótico) num
dado lugar. (WORSTER, 2003, p. 28-29)

Nesse viés, a questão da monocultura e agrotóxicos na região foi problematiza a partir do

nosso local de estudo, a horta escolar. A visão de ecossistema, quando adotada dentro de um sistema

agrícola é contrária a agricultura convencional, como mencionado no primeiro ciclo investigativo.

Salientando as diferenças entre o sistema agrícola do agronegócio e a agroecologia, fomos

construindo a horta. Com esta turma fizemos o trabalho de adquirir os insumos dentro do próprio

pátio da escola, recolhendo matérias orgânicas para nossos canteiros e também criando canteiros em

formas circulares. Esta ação foi realizada paralelamente com as outras turmas, como demonstram as

experiências mencionadas até então.

2.3.5 Relatos sobre como tem sido feito o debate da questão do Meio Ambiente nas aulas de

história com estudantes do Ensino Médio: Avaliação da primeira etapa do novo ciclo

 No contexto esboçado, o diálogo com a História Ambiental tem múltiplos sentidos. Procurou-

se até então fazer levantamento de dados, contribuições, isso quer dizer que não basta a explicação

da professora para criar sentidos históricos sobre horta, é necessário o exercício de questionamento

e  imaginação do estudante.  Assim,  pensar  na  possibilidade  de  aprender  história  em uma horta

escolar, ou seja, um ambiente não convencional, traz na vida do estudante uma nova indagação

quando este se pergunta qual a relação entre uma aula de história e a construção de uma horta. 
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Nesse  sentido  a  construção  da  horta  da  escola  serve  como  arena  para  discussões  mais

profundas sobre a história, que perpassam a maneira como concebemos o ambiente que nos cerca, e

como podemos  intervir  na  realidade  imediata.  De certa  forma,  estamos  lidando  com múltiplas

questões, desde como trabalhar com projetos, ou como construir cronogramas, até a maneira como

temos aprendido história até então, e todas estas questões fazem parte do diálogo com a História

Ambiental no ensino de história.

No ensino  médio  a  possibilidade  de  interação  com professores  de  outras  disciplinas  está

trazendo a possibilidade de fazer a discussão do meio ambiente de forma ampla,  multi  e  trans

disciplinar. As aulas de história têm sido espaços de investigação, interação, recreação e diálogo

com as outras disciplinas do currículo. Assim, antes do recesso escolar fiz com todas as turmas a

“Linha do Tempo ao Contrário” iniciando nos dias atuais e revisitando os conteúdos de história do

ensino fundamental.  Assim o fio de nossa linha nos levou até tempos pretéritos,  e foi possível

analisar em parceria com as turmas a trajetória do ensino de história nas vidas dos estudantes até

então e também fazer indagações sobre os métodos da história. 

2.3.6 Debatendo a questão do Meio Ambiente nas aulas de História com turmas do 1º ano do

ensino médio

 Nas turmas de 1º ano do ensino médio, os conteúdos do 2º trimestre eram sobre a antiguidade

grega e romana e a antiguidade Oriental,  onde estudamos a Índia. Antes do recesso escolar fui

conhecendo as turmas 101 e 102 e em ambas pude vivenciar um ambiente de diversidade. 

Na turma 101 existem estudantes do Brasil,  do Uruguai e um estudante da Jordânia. Nas

primeiras aulas após nossas apresentações houve momentos de bagunça, com muitas bolinhas de

papel voando na sala. A princípio pensei que a turma não gostava dos conteúdos, ou de mim, mas

depois, vi que alguns meninos desta turma trabalham com carroças fazendo fretes de material de

construção no Balneário Barra do Chuí, e outros trabalhavam no comércio. 

Então comecei a entender que não havia problema nenhum com relação à História ou a mim.

A “bagunça”, na realidade, é o momento de descontração da maioria dos estudantes, que saem da

escola e enfrentam trabalhos maçantes que exigem grande esforço físico. A escola torna-se o único

espaço em que eles podem brincar, e fora dali existe a responsabilidade do trabalho, não havendo

tempo para ficar entre amigos. Assim comecei a pensar em atividades pelas quais fosse possível

estudar o conteúdo e interagir, descontrair. Organizamos uma oficina de yôga, realizada ao ar livre

na escola. Também realizamos a leitura coletiva do mito de Dafne e Apolo, e plantamos alguns

galhos de Louro, além de adornar nossas cabeças com uma coroa feita com galhos desta planta.
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Muitos  estudantes  disseram que tinham a  planta  no  quintal,  e  contaram sobre  seus  usos

aromáticos e como repelente de traças. Assim fomos preparando o terreno para a autoavaliação do

trimestre, onde os estudantes se perguntavam como poderiam melhorar as aulas de História. Nossa

próxima  etapa  foi  construir  o  cronograma  participativo  com  a  turma,  para  assim  pensar  em

atividades que possam ser realizadas na horta. 

A turma 102 é composta de estudantes do Brasil e Uruguai, sendo que um número expressivo

era residente na zona rural. Parte dos estudantes moravam no Balneário Barra do Chuí e os demais

no centro e bairros periféricos. Muitos estudantes estão inseridos em uma rotina que começa bem

cedo. Antes de dirigirem-se à escola, eles tem de alimentar e dar de beber aos animais que suas

famílias criam.

As atividades sobre os conteúdos foram organizadas com o mesmo propósito, e a pedidos,

foram propostas  a  oficina  de yôga no pátio  e  o  plantio  do Louro.  Assim como na turma 101,

realizamos a autoavaliação e a etapa do cronograma participativo. No entanto, com os problemas na

sala  de  informática,  tivemos  uma  alteração  de  planos.  O  que  foi  bastante  complicado,  pois

diferentemente  das  turmas  do  ensino  fundamental,  o  ensino  médio  possui  menos  períodos  de

História, assim, o tempo utilizado para criar o cronograma participativo foi praticamente perdido,

pois não havia como focar na organização de um cronograma, pois levaríamos no mínimo todo o

trimestre. 

Assim,  realizamos  as  atividades  da  horta  levando em conta  a  vontade  dos  estudantes  de

participar do projeto, e fazendo menção a agricultura como parte de um ecossistema, exploramos a

questão da História Ambiental. 

Na perspectiva de criar um ecossistema sustentável na horta de nossa escola, os estudantes

operacionalizaram  formas  de  fazer  com  que  o  espaço  funcionasse  independente  de  insumos

externos,  desta  maneira  os  canteiros  foram  construídos  em  formas  circulares,  plantando-se

adubação verde, ou seja, espécies de vegetais que posteriormente seriam usadas para enriquecer o

solo. Pensando na autossuficiência da horta, um dos estudantes fez a planta aérea da horta e criou

um projeto de sistema de irrigação com um programa de computação semelhante aos usados na

arquitetura.

O ano letivo foi se encerrando, porém o recorte ambiental foi realizado nas aulas, ainda que

com pouco tempo  para  organizar  melhor  a  relação  entre  conteúdos,  planejamentos  e  ações.  O

projeto da horta foi bem aceito pelos estudantes do ensino médio, e representou o início de um

processo de mudança.
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Figura 24: Planta da horta feita pelo estudante N. K. M. em novembro de 2014.

 Fonte: acervo da autora.

  Figura 25: Projeto de horta com sistema de irrigação feito pelo estudante N.K.M. Novembro
de 2014. Fonte: acervo da autora.

 Fonte: acervo da autora.
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2.3.7 Relato sobre o diálogo com a História Ambiental nas turmas do 2º ano do ensino médio 

Existem duas turmas de 2º ano do ensino médio, a 201 e a 202. Em ambas existem estudantes

do Brasil e do Uruguai. A etapa de apresentação foi realizada com as turmas por meio da “linha do

tempo ao contrário”, o que tornou possível  debater a historiografia  brasileira  e  uruguaia.  Além

disso, houve a exposição das pesquisas dos estudantes sobre os países das seleções que participaram

da Copa do Mundo 2014, orientado pela professora Sandra Havemann da área de Linguagens, que

possibilitaram conhecer melhor cada estudante na primeira semana que lecionei na escola. 

Outra  atividade que proporcionou interação com a turma 201 foi  uma aula de sociologia

proposta  pelo professor  Diego Menezes  no refeitório e  cozinha  da escola,  onde foi  refletido o

conteúdo de Revolução Industrial. Nesta aula os estudantes fizeram pães artesanais, e conversamos

sobre a mecanização da produção e como era a alimentação antes da Revolução Industrial, além dos

males  causados por  “comidas”  na atualidade.  A aula ficou marcada por  grande interação entre

professora e alunos. 

Figura 26: Turmas 201 e 202 na horta nas aulas de Sociologia e História

                                                        Fonte: acervo da autora.

Após o recesso escolar estávamos estudando história do Ciclo do Ouro no Brasil.  Dada a

disposição da turma 202 para a leitura, sugeri que em grupos fosse realizada a leitura de capítulos

do livro de José Augusto Pádua, intitulado “Um sopro de destruição: Pensamento político e crítica

ambiental no Brasil escravista (1786-1888)”. Após a leitura os grupos produziram resenhas que

serviram como avaliação do 2º trimestre,  desta maneira a perspectiva de estudar o conteúdo de

história  por  meio  da  discussão  dobre  o meio  ambiente  serviu  para  que  fosse  feita  a  avaliação

aprendente,  gerando novos conhecimentos,  tanto  sobre a  questão  ambiental  quanto sobre como

fazer resenhas e sobre a existência da História Ambiental.
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As duas  turmas  estiveram envolvidas  com o  cronograma  de  atividades  para  as  aulas  de

História, construindo canteiros e sementeiras em atividades de Seminário Integrado e Biologia com

a professora Taís Lima, e em Sociologia e Seminário Integrado com o professor Diego Menezes. Na

disciplina de História pretendíamos fazer do registro destas atividades, formas de avaliação.

2.3.8 As aulas de História com o 3º ano do ensino médio e a questão do Meio Ambiente

O terceiro ano do ensino médio é a turma que possui menos aulas de História, com apenas

uma  por  semana.  No  pouco  tempo  que  possuíamos,  realizamos  as  apresentações,  onde  pude

conhecer uma turma composta por estudantes do Brasil, Uruguai e Jordânia, além dos brasileiros

descendentes de famílias palestinas.

 Estudamos os conteúdos da Segunda Guerra Mundial e Era Vargas. Nossa discussão sobre

Meio Ambiente perpassou a questão da migração palestina para o Chuí, resultante da construção do

Estado de Israel após Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil estava inserido na Era Vargas.

Pareceu-me que os estudantes descendentes de muçulmanos não se interessaram muito em realizar a

atividade de avaliação solicitada, em que foi pedido que fosse feita uma narrativa onde o estudante

criasse um relato de um personagem imaginário que tivesse vivido entre os anos de 1936 e 1950.

Pensei que surgiriam personagens que vieram da Palestina para o Chuí, mas isto não aconteceu.

Conclui que refletir com os estudantes descendentes de muçulmanos sobre este assunto torna-se

delicado, pois estes não querem se colocar no papel dos “perdedores” da história, como “aqueles

que foram expulsos de sua terra”.  De modo geral,  os  estudantes  apresentaram narrativas sobre

judeus e judias nos campos de concentração e também sobre Adolf Hitler, demonstrando que a

imagem que prevalece sobre o conflito é centrada no Holocausto e na figura do líder nazista. 

Durante as poucas aulas de História que restaram no terceiro trimestre, a turma demonstrou

querer  construir  a  horta,  participar  deste  projeto  de  ensino.  No  pátio  da  escola  os  estudantes

recordaram as suas próprias vidas escolares e de como era o pátio antigamente. De maneira solícita,

ajudaram a plantar e colher na horta escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino de História em um espaço aberto -a horta – permitiu o alargamento da compreensão

histórica  sobre  o  ambiente,  e  o  que  antes  era  pensado como História  passou  a  possuir  outros

elementos,  na  medida  em  que  percebíamos  a  relação  de  dependência  da  espécie  humana  na

modificação de ambientes naturais, e a modificação de ecossistemas de maneira planejada ou não,

com a introdução de espécies exóticas  da fauna e flora nas  regiões  tropicais  (CROSBY, 2007;

DEAN,  1991).  Portanto,  o  ensino  de  história  na  horta  permite  que  o  conceito  de  História  se

expandisse incorporando em sua interpretação o Meio Ambiente. 

No entanto, de nada adiantaria abordar a questão ambiental na escola de modo meramente

bancário, apenas transmitindo informações.  O propósito  central do trabalho foi fomentar o debate

sobre a temática do meio ambiente nas aulas de história do ensino fundamental e médio, com os

objetivos determinados. Primeiro transformar o espaço e a prática de ensino pela construção de uma

horta escolar; além disso, fazer da horta escolar um espaço momento propício para saídas de campo,

observações  e  acervo  de  materiais  que  servem  como  meio  de  aproximação  com  o  campo

historiográfico da História Ambiental, além de criar mais um recurso para a melhoria da qualidade

da alimentação escolar, ou ao menos refletir sobre a qualidade dos alimentos e a história do solo,

das ferramentas e das plantas, e por fim, mas não menos importante, construir os dados da pesquisa

junto as pessoas envolvidas no trabalho escolar por meio da metodologia da Pesquisa Ação que

estimula a descentralização do protagonismo do pesquisador na construção dos resultados, ou seja,

dos saberes gerados por meio da investigação.

Neste  viés,  no  primeiro  capítulo  em  nossas  considerações  iniciais,  apresentamos  nossa

hipótese, justificativa e os nossos objetivos, e podemos registrar aqui nas considerações finais que

nossa investigação logrou as ambições iniciais.  A tentativa de criar uma relação mais horizontal

entre pesquisadora e grupo pesquisado possibilitou o respeito a autonomia e empoderaramento do

grupo, e desta maneira os estudantes participaram conscientemente da elaboração da problemática e

do planejamento das estratégias. Com o enfrentamento dos problemas encontrados,  foi  possível

analisar  os  resultados  obtidos  e  desta  forma  planejar  novas  estratégias,  em  processo  de

aperfeiçoamento contínuo. 

 No segundo capítulo traçamos uma revisão das primeiras conferências internacionais sobre

Meio Ambiente e suas resoluções, seguida da discussão sobre a questão da Educação Ambiental e

suas diversas correntes. Dedicamos um item deste capítulo para a discussão acerca de nossa opção

por  uma  Educação  Ambiental  da  corrente  da  Crítica  Social,  e  uma  pedagogia  libertária.  Para

concluir, abordamos a Educação Ambiental na Educação Brasileira por meio da análise da LDB,
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dos PCN's de História e do Tema Transversal do Meio Ambiente que vão ao encontro dos textos de

autores do campo da História Ambiental que abordaram o diálogo entre o conhecimento escolar e o

campo historiográfico de suas investigações.

No  terceiro  capítulo  abordamos  metodologia  e  procedimentos  e  para  isso  inicialmente

apresentamos a epistemologia da prática como base de suporte ao nosso trabalho de pesquisa e

opção metodológica na Pesquisa Ação Participante. Concluímos este capítulo com os relatos de

experiência nas escolas em que a pesquisa se desenvolveu.

Ao  longo  de  nossa  pesquisa  percebemos  o  quanto  Meio  Ambiente  e  a  História  estão

interligados, pois a flora, fauna, solos, seres humanos e os demais elementos que constituem uma

paisagem carregam consigo as marcas da convivência entre todas as forma de vida e não vida, de

geração em geração. No entanto, nós da espécie humana somos seres capazes de produzir mudanças

completas nos mais diversos ecosistemas em beneficio de nosso estilo de vida, fazendo da natureza

o recurso para  a  construção das  nossas  habitações,  para  a  confecção de  nossas  roupas,  para  o

combustível dos nossos transportes e para a produção de nossos alimentos e remédios. 

Desta  forma,  cada  vez  mais  historiadores  e  historiadoras  apostam  na  empreitada  de

compreender o papel da natureza na vida humana. No campo do Ensino de História não poderia ser

diferente.  Buscamos  assim,  compreender  qual  o  papel  da  natureza  no  ensino  da  disciplina  de

História.

Em busca da compreensão do papel da natureza no ensino de história encontramos espaços de

aprendizagem que estão fora da sala de aula. Lugares que antes poderiam ser ignorados, mas que

cada vez mais vem recebem atenção. Sendo assim, esta proposta de ensino dialoga também com o

campo historiográfico da História Ambiental. Neste sentido, compreendemos que a aproximação do

conhecimento  que  vêm  sido  produzido  nas  universidades  com  as  pesquisas  históricas  que

investigam o Meio Ambiente deve ser aliado do Ensino de História, para que a geração atual de

estudantes  da  Educação  Básica,  assim  como  as  gerações  futuras  possam  desfrutar  de  uma

perspectiva mais coerente com a realidade em que vivemos.

 A Horta escolar sobre esta perspectiva é um lugar apropriado para o ensino de História, pois

entendemos que parte da compreensão sobre qual é o papel da natureza na vida humana está no

estudo de como as plantas e seres humanos se relacionaram em diferentes épocas. Por meio de

vivências  com as  plantas,  seus  aromas,  texturas,  e  cores  podemos  desenvolver  este  sentido  de

compreender o papel da natureza na História e em nossas vidas como sujeitos históricos. Assim

sendo, a agroecologia como ciência que estuda os agroecossistemas, tanto do ponto de vista da

ecologia quanto da sociedade e cultura, nos ajuda a compreender qual foi o papel da natureza na

vida humana em diferentes épocas, seja no passado ou no presente. Isso porque dialoga com saberes
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tradicionais, anteriores à mecanização da agricultura e ao uso de defensivos agroquímicos, técnicas

preservadas até os dias de hoje através das práticas e narrativas de agricultores e agricultoras. Desta

maneira, a dimensão histórica da agroecologia resgata saberes antigos que estão vivos nas práticas

de  agrícolas  tradicionais.  É  uma  ciência  que  tem  como  objetivo  promover  a  agricultura  com

sustentabilidade, preservando e promovendo a biodiversidade. Desta forma, propor atividades de

ensino  que  possibilitem aprender  uma versão  agroecológica  da  História  requer  organização  do

tempo da aula e diálogo interdisciplinar, de modo que se possa interagir com o meio natural com

sensibilidade para compreender que a Terra tem um tempo diferente do humano, ao o menos do

tempo  da  sociedade  industrial.  A humanidade  é  marcada  pela  transformação  dos  ecossistemas

devido ao impacto de nossos próprios modos de vida sobre a Terra, mas também pela força da

natureza que foge ao controle humano. 

Em nossa trajetória de pesquisa pelo uso da competência reflexiva, identificamos diversos

problemas e limites que permearam nossa atuação, no entanto, por outro lado, o impulso criador e a

ação  organizada  nos  possibilitaram construir  de  fato  uma  horta  escolar  em  meio  às  aulas  de

História. Compreendemos que uma das responsabilidades da escola na educação é adequar a pessoa

à sociedade.  O desenvolvimento de corpos “dóceis”,  programados fisicamente para obedecer as

rotinas de trabalho, tem sido o principal objetivo do cotidiano escolar. Dentro de uma economia

capitalista, a instrução pública tem servido como a incubadora disciplinar que age sobre os corpos

de toda a sociedade. A relação entre direção e corpo docente com o corpo discente e a comunidade

tende a ser antagônica, o que é próprio da natureza civilizatória que emana da cultura escolar. Neste

contexto, nossa proposta foi inovadora por propor outras maneiras de aprender História na escola. 

 Um dos desafios encontrados em nossa investigação foi o da distribuição de carga horária. A

maior parte da carga horária é dispensada para as aulas de Português e Matemática, enquanto as

disciplinas de História, Ciências, Geografia, Artes Visuais e Ensino Religioso se constituem com

reduzida  carga  horária,  principalmente  no  Ensino  Médio.  Buscamos,  no  pouco tempo  que  nos

coube, questionar a aparente imparcialidade científica para que o saber histórico não se conformasse

na disciplina escolar, se compartimentando de modo a contribuir para o isolamento da disciplina e

ausência de sentidos.

 O ensino de História tem servido aos interesses do Estado desde de sua obrigatoriedade no

currículo escolar. Percebo que, por conta disso, o ensino de História é visto como desimportante, já

que, mesmo com as investidas em uma “história crítica”, ainda se trabalha a invenção de heróis e

heroínas,  anulando-se  acontecimentos  e  pontos  de  vista.  Desta  maneira,  a  História  tem  sua

importância fixada na naturalização da impotência popular diante aos problemas sociais. Lendo

sobre as experiências de escolas libertárias do período República Velha no Brasil (JOMINI, 1990),
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descobri que estas extintas escolas não lecionavam a disciplina de História com o pretexto de que

esta  era  um  instrumento  da  burguesia  para  glorificar  os  feitos  militares  e  políticos  da  classe

dominante. No período em que estas escolas existiram houve a construção do mito da Proclamação

da República, sendo prática corrente a contratação de historiadores pelo governo, a fim de que a

História legitimasse o Estado. Como contraponto, o ensino de História nas escolas libertárias era

pautado pela comemoração das datas que lembravam revoluções populares e os feitos da classe

operária. Todas as atividades destas escolas eram publicadas em revistas e jornais produzidos por

estudantes,  professores  e  professoras  destes  estabelecimentos  de  ensino.  Além  de  educar  os

estudantes, a escola libertária buscou estabelecer transformações na própria sociedade, e assim foi

reprimida e extinta no Brasil, a partir da ditadura do Estado Novo.

 Procuramos construir um ambiente propício para que a escola pública seja como um espaço

de coletividade entre estudantes, um espaço de aprendizagem que extrapola os seus próprios muros,

pois o conhecimento ali gerado permanece com os estudantes onde quer que estejam. No entanto,

sabemos  que escola  pública  é  um  lugar  de  hierarquias  e  que  na  base  dessa  hierarquia,  sem

participação nas  decisões,  está  o  corpo discente e  os  colaboradores  da limpeza,  higienização e

segurança. Logo acima, com alguma participação nas decisões, estão professoras, professores e o

apoio pedagógico. Acima, no topo, a Direção. Nossos relatos expuseram as estratégias para romper

com  essa  hierarquia,  ao  menos  simbolicamente,  para  que  se  compreenda  a  necessidade  da

participação das crianças na gestão escolar. De maneira geral, a própria comunidade não decide,

ainda que exista a participação de mães e pais nas escolas.

As ordens e decisões são concentradas na Direção, por isso ressaltamos a importância do

apoio da equipe diretiva, pois este pode ser decisivo para qualquer projeto escolar. No nosso caso

em especial, não seria possível dar continuidade a esta pesquisa caso as diretoras das escolas não

cedessem o apoio necessário. 

Acreditamos que a desnaturalização dos problemas socioambientais pode ser conquistada

com outras leituras da educação e do ensino de História. Nos importamos em fazer uma leitura mais

plural da História, observando e buscando compreender as diversas ideologias que permeiam suas

escritas. Pensamos que o entendimento a respeito de como o ensino de história e ao tema transversal

do Meio Ambiente se tornaram obrigatórios e o motivo pelo qual se tornam necessários torna-se

fundamental, e é um passo entre muitos para podermos trabalhar a História como ferramenta de

mudança socioambiental. 

Nesta perspectiva, em nossa investigação buscamos intervir no cotidiano escolar e ao mesmo

tempo realizar a formação contínua de professores, para que pudéssemos estar preparados para o

debate  ambiental.  Esta  investigação representou  a  possibilidade  de  experimentar  formas  não
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violentas e não competitivas de aprendizagem, a fim de estimular uma iniciativa intelectual onde os

estudantes  pudessem repensar  não  só  o  que  haviam aprendido sobre  História,  mas  sua própria

relação com o meio de vida. Ao pensar as crianças como atores sociais, procurei construir com as

turmas as estratégias de auto-organização. Algo que só foi possível de se realizar pois é um desejo

destas  pessoas  em transformar sua comunidade em um lugar  melhor,  e  a  escola e  a  horta  são

propícios  para  isto.  Nas  falas  dos  estudantes  foi  possível  identificar  que  o  enfrentamento  de

problemas com relação ao lixo, conflitos, e com relação à exclusão e desigualdade social  estão

presentes nas preocupações dos discentes.

Quando iniciamos nossa pesquisa, sabíamos que deveríamos percorrer um longo caminho

para realizar a construção de uma horta escolar durante as aulas de História. Um caminho que diz

respeito as opções epistemológicas e metodológicas, as leituras e releituras de textos que abordam a

temática ambiental, desde leis até livros e artigos acadêmicos, além de material produzido pelos

próprios estudantes ao longo do nosso percurso de pesquisa. Concluímos, depois de tudo, que nossa

trajetória representa apenas um pequeno passo para que as relações entre os saberes da História

Ambiental e da Educação Ambiental estejam presentes no Ensino de História. Este é um esforço

que deverá  continuar  após  a  conclusão desta  dissertação,  pois  ela  representa apenas  uma entre

outras tantas experiências possíveis de serem realizadas nas escolas do país. 

O presente trabalho teve uma longa gestação até culminar no seu nascimento como projeto de

pesquisa de mestrado, mas tanto a gestação quanto o nascimento estão entrelaçados com diversas

histórias e inúmeras personagens. 

Sustentamos a hipótese de que o ensino de História pode se renovar pelo desenvolvimento de

uma didática que possibilite o trabalho com temáticas ambientais elegeu-se a horta escolar, pensada

como um laboratório de história “a céu aberto” onde o contato com as plantas, sementes crioulas e

ferramentas na construção da horta são instrumentos que possibilitam aliar os saberes populares a

aprendizagem da ciência histórica nos diz a respeito do ambiente em que estamos inseridos. Com

isto  seguimos  a  orientação  de  pesquisadores  do  campo  História  Ambiental  (ARRUDA,  2008;

GERHARD & NODARI, 2010; CARVALHO, 2010, 2011, 2012) identificando o que eles tem a nos

dizer com relação ao ensino.

Por  fim,  concluímos  que  nosso  trabalho  investigativo  é  apenas  um primeiro  passo  em

direção a  uma mudança muito  mais  ampla  e  complexa,  que percorre diversos  caminhos e  não

compete  somente  ao  professor,  mas  também a  diversos  agentes  sociais  nas  tramas  de  relações

estruturais  e  conjunturais  que tem como palco  a  escola,  mas  que também estão relacionadas  a

fatores para além do espaço escolar.  É um primeiro passo que já indica a potência da temática
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ambiental na sala de aula e nas aulas em espaços abertos como possibilidade para a transformação

do  Ensino  de  História  contribuindo  assim  para  um  debate  que  vêm  se  consolidando  com  a

aproximação cada vez maior entre o ensino e o Meio Ambiente.
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ANEXO III

PLANO DE AULA

Dados de Identificação: Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Soares Andrea.
Professora: Juliana Pereira Pino.
Disciplina: História. 
Ano: 6º ano do Ensino Fundamental.
Turno: Manhã.
Períodos: 2.

Tema:
 Arqueologia, Meio Ambiente e História.

Objetivo geral: 
Estabelecer conexões entre tradições arqueológicas do Rio Grande do Sul e a história regional.

Objetivos específicos: 
Oportunizar o acesso ao material arqueológico da região de Santa Vitória e Chuí por meio de uma 
exposição.
Problematizar a questão da posse pessoal de objetos arqueológicos.
Estimular o interesse pela pesquisa em livros e mapas.
Propor um diálogo sobre a exposião.

Conteúdo:
Pré História Regional.

Desenvolvimento do tema:
O tema será apresentado inicialmente de forma expositiva. Haverá a montagem de uma exposição
na sala de aula com artefatos arquelógicos originários da região da Lagoa Mirim e Hermenegildo,
livros, mapas e registro no caderno de um quadro conceitual sobre as tradições arqueológicas do
Rio Grande do Sul.
Recursos didáticos: Acervo de artefatos arqueológicos, livros, quadro branco, caneta, mapa.
Avaliação:  A avaliação será feita a partir da participação.

Atividades:
Após uma aula expositiva dialogada sobre as tradições arqueológicas do Rio Grande do Sul, a turma
será convidada a colaborar na organização das classes para a exposição que se seguirá. Os materiais
arquelogícos originários da região da Lagoa Mirim e Hermenegildo serão expostos juntamente com
livros e um mapa do Rio Grande do Sul. Por fim, as/os estudantes farão um registro no caderno de
um quadro conceitual das tradições arquelológicas do Rio Grande do Sul e também de um trecho de
um  artigo  para  assim  darmos  encerramento  a  atividade  com  uma  roda  de  conversa  sobre  a
exposição. 

Bibliografia:
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experiências e investigações docentes. O desafio da Educação Patrimonial.  In: GASPAROTTO,

Alessandra, FRAGA, Hilda Jaqueline e BERGAMASCHI, Maria Aparecida. Ensino de  Ensino de

155



História no Cone Sul Patrimônio Cultural, Territórios e Fronteiras. Porto Alegre: Evangraf/

UNIPANPA Jaguarão, 2013. p. 113-126.

BARÃO, Vardelise Machado. Arqueologia Simétrica ou Colaborativa: estudando a Cultura Material
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Alessandra, FRAGA, Hilda Jaqueline e BERGAMASCHI, Maria Aparecida. Ensino de  Ensino de
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UNIPANPA Jaguarão, 2013. P. 127-162.
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crise contemporânea. São Paulo: Editora da UNESP, 2010.
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ANEXO IV
PLANO DE AULA

Dados de Identificação: Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Soares Andrea.
Professora: Juliana Pereira Pino.
Disciplina: História. 
Série: 7º ano de Ensino Fundamental.
Turno: Manhã.
Períodos: 2.

Tema: A simbologia da coroa de Louros na Mitologia Grega e na Idade Moderna. 

Objetivo geral: Compreendendo o espaço como um lugar transformado, em que espécies de 
plantas que estamos habituatos a utilizar na alimentação foram trazidas de outras regiões do mundo.

Objetivos específicos: 
.Conhecer a história da cultura do Chá na corte portuguesa, e como esse gosto chegou a outros 
países da Europa e no Brasil.
.Perceber que a existência de algumas espécies de plantas  em um determinado lugar podem ser 
resultado da seleção humana ao longo de anos, e isso diz respeito também a animais.
.Fazer a coleta de algumas ervas de chá de uso medicinal e fazer um chá para beber com a turma.
Conteúdo:
. Os domínios coloniais Portugueses nos séculos XV e XVI.
.Botânica Imperial.
Desenvolvimento do tema:
.Como as ervas de chá passaram a ser conhecidas por seus usos medicinais e aromáticos sofrendo 
processos de migração ao longo da Idade Moderna?
. Investigaremos a cultura do chá como símbolo de requinte e como agente de transformação 
ambiental na história.
.Ao fim da aula faremos chás medicinais.
Recursos didáticos: Retro projetor, roteiro para coleta de ervas, lousa e giz.
Avaliação:  A avaliação será feita a partir da participação do/a estudante na atividade.
Atividades: Os estudantes devem escolher uma erva do roteiro para coletar, ou encontrar outra que 
tenha uso medicinal ou aromático.

Bibliografia:
BARATA, José. A vida na corte Portuguesa. Lisboa: Editora Verso de Kapa, 2010.
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. 4 ed. São

Paulo: Cortez, 2011.

DEAN, Warren. A botânica e a política imperial: a introdução e domesticação de plantas no

Brasil. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 4, n. 8, 1991, p. 216- 228.

DROUMMOND,  José  Augusto.  A história  Ambiental:  temas,  fontes  e  linhas  de  pesquisa.

Estudos Históricos, Rio de Janeiro, Vol. 4, n. 8, 1991, p. 1777- 197.
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ANEXO V
PLANO DE AULA

Dados de Identificação: Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Soares Andrea.
Professora: Juliana Pereira Pino.
Disciplina: História. 
Série: 7º ano de Ensino Fundamental.
Turno: Manhã.
Períodos: 1. 

Tema: Epidemia de Peste Negra (Febre Bulbônica) no século XIV.
Objetivo geral: 
Estudar o fenomeno da Epidemia de Peste Negra (Febre Bulbônica) como um dos marcos entre a 
Idáde Média e a Idade Moderna.

Objetivos específicos: 
Compreender a transição entre Idade Média e Idade Moderna como algo historiograficamente 
construído.
Conhecer a história da edpidemia de Peste Negra por meio da iconografia medieval, para poder 
estabelecer a noção da mudança nos padrões da arte produzida neste período em relação ao período 
posterior, chamado de Renascimento.
Reconhecer elementos medievais como crenças e rezas nas pinturas sobre Peste Negra.

Conteúdo:
Transição entre Idade Média e Idade Moderna.
.
Desenvolvimento do tema:
Aula expositiva dialogada com projeção de imagens.
Recursos didáticos: Retro projetor, quadro branco e caneta.
Avaliação:  A avaliação será feita a partir da participação do/a estudante na atividade.
Atividades: Projeção de imagens (pinturas, graficos e textos) e dialogo sobre a epidemia de Peste 
Negra na Europa do século XIV, buscando perceber os aspectos relativos a arte e as crenças.

Bibliografia:

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. 4 ed. São

Paulo: Cortez, 2011.

KARNAL, Leandro (org). História na sala de aula: Conceitos, práticas e propostas. 6º ed. São

Paulo: Contexto, 2010.

DROUMMOND,  José  Augusto.  A história  Ambiental:  temas,  fontes  e  linhas  de  pesquisa.

Estudos Históricos, Rio de Janeiro, Vol. 4, n. 8, 1991, p. 1777- 197.

QUIRICO,  Tamara.  Peste  Negra  e  escatologia:  os  efeitos  da  expectativa  da  morte  sobre  a

religiosidade  do  século  XIV.  In:  ROSSATTO,  Noeli  Dutra  (org.).  Mirabilia  14  Mística  e

Milenarismo na Idade. Vitória, Jan-Jun 2012. p. 135-155.
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ANEXO VI
Escola Estadual de Ensino Médio Marechal Soares Andrea.

Mitos gregos na literatura moderna e as plantas
 Esta atividade consiste em vivenciar a história por meio da leitura e do contato com plantas na
Horta&Jardim que esta sendo construída na escola. 
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 Ler  mitos produzidos pelos povos gregos que habitaram o planeta há mais de 2500 anos antes
do  presente  nos  dá  pistas  de  como  era  o  ambiente  que  os  cercava  e  também  como
compreendiam  a  existência  de  plantas  e  animais,  articulando  narrativas  fantásticas  sobre
Deuses e Deusas ao plano real cotidiano.
 Este  modo  de  ver  o  mundo  era  levada  em conta  na  construção  de  aparatos  políticos  e
administrativos relacionados com as suas crenças. Assim as plantas que serviam de  alimento e
remedio, também eram símbolos,  podiam simbolizar seus ídolos, e adornar os humanos em
momentos de gloria, e podiam também contar histórias sobre seus costumes, modos de vida, e
valores. 
 Algumas das plantas que nos cercam na atualidade já eram domesticadas desde de os tempos
dos gregos antigos. Hoje teremos contato uma planta que esteve presente na cultura grega da
Antigüidade, o LOURO. Planta usada para coroar os homens nos momentos de gloria. Sabe-se
que nos jogos destinados a homenagear os deuses do Monte Olimpo os campeões recebiam
uma aureola feita com ramos cheios de folhas de louro. O mito que conta sobre como esta
planta tornou-se símbolo de gloria é o de Dafne e Apolo.
  Embora as divindades e a religião da Grécia Antiga não tenham adeptos na atualidade, elas ainda
podem ser conhecidas por meio da literatura, pois serviram de inspiração para poetas, oradores,
ensaístas e pintores modernos. 
Isto contribuiu para que a mitologia grega chegasse até nós, por vozes de outras épocas. Hoje,
plantaremos as mudas desta arvore e leremos o texto extraído do “livro de Ouro da Mitologia”, obra
do literato norte americano Thomas Bullfinch (1796-1814), que também foi autor de “The Age of
Fable”. Seus livros ajudaram a divulgar a mitologia grega desde o século XIX, época de grande
interesse pelos antigos. A  maneira como Bullfinch conta o mito denota a temporalide deste autor, e
hoje está em suas mãos. 
 

 Dafne e Apolo
 Dafne foi o primeiro amor de apolo. Não surgiu por acaso, mas pela malícia de cupido. Apolo viu o

menino brincando com seu arco e suas setas e, estando ele próprio muito envaidecido com sua recente vitória sobre
Piton, disse-lhe:

-Que tens a fazer com armas mortíferas, menino insolente: Deixe-as para mãos de quem delas sejam
dignos. Vê a vitória que com elas alcancei contra a vasta serpente que estendia o corpo venenoso por grande
extensão da planice! Contenta-te com tua tocha de criança e atiça tua chama, como costumas dizer, mas não te
atrevas a intrometer-te com minhas armas.

 O filho de Vênus ouviu estas palavras e retrucou:
-Tuas setas podem ferir todas as outras coisas Apolo, mas as minhas podem ferir-te.
Assim dizendo pôs-se de pé numa rocha do Parnaso e tirou da aljava duas setas diferentes, uma feita

para atrair o amor, outra para afasta-lo.  A primeira era de ouro e tinha ponta aguçada, a segunda de ponta
rombuda era de chumbo. Com a seta da ponta de chumbo feriu a ninfa Dafne, filha do rio-deus Peneu e com a de
ouro feriu Apolo no coração. Sem demora, o deus foi tomado de amor pela donzela e esta sentiu horror ã ideia de
amar.  Seu  prazer  consistia   nas  caminhadas  pelos  bosques  e  na  caça.  Muitos  amantes  a  buscavam,  mas  ela
recusava a todos, passeando pelos bosques, sem pensar em Cupido nem em Himeneu. Seu pai muitas vezes lhe
dizia:

”Filha , deves me dar um genro, dar-me netos.” Temendo o casamento como a um crime, com as
belas faces coradas, ela se abraçou ao pai, implorando: “Concede a graça, pai querido! Faze com que eu não me
case jamais!”

A contragosto, ele consentiu, observando ao mesmo tempo, porém:
-O teu próprio rosto e contrario a este voto.
 Apolo amou-a e lutou para obtê -la; ele, que era o oráculo de todo o mundo, não foi bastante sábio

para prever o seu próprio destino. Vendo os cabelos caírem desordenados pelos ombros da ninfa, imaginou: “Se
são tão belos em desordem, como deveram ser arranjados!” Viu seus olhos brilharem como estrelas; viu seus
lábios, e não se deu em satisfeito por só vê-los. Admirou suas mãos  e os braços, nus até os ombros, e tudo que
estava escondido da vista imaginou mais belo ainda. Seguiu-a ;ela fugiu, mais rápida que o vento,e não se retardou
um momento ante suas súplicas. 

 -Para, filha de Peneu!- ele exclamou. Não sou um inimigo. Não fujas de mim, como uma ovelha foge
do lobo, ou a pomba do milhafre. É por que te persigo. Sofro de medo que, por minha culpa, caias e te machuques
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nestas pedras. Não corras tão depressa, peço-te, e correrei, e correrei também mais devagar. Não sou um homem
rude,um campônio boçal. Jupiter é meu pai. Sou senhor de Delfose Tenedos e conheço todas as coisas, presentes e
futuras. Sou o deus do canto e da lira. Minhas setas voam certeiras para o alvo. Mas ah! Uma seta mais fatal que
as minhas atravessou-me o coração! Sou o deus da medicina e conheço a virtude de todas as plantas medicinais.
Ah! Sofro de uma enfermidade que bálsamo algum pode curar!

 A ninfa continuou sua fuga, nem ouvindo de todo a suplica do deus. E, mesmo ao fugir, ela o encantou.
O vento agitava-lhe as vestes e os cabelos desatados lhe caiam pelas costas.  O deus sentiu-se impaciente ao ver
desprezados os seus rogos e, excitado por Cupido, diminuiu a distancia que o separava da jovem. Era como um cão
perseguindo uma lebre, com a boca aberta, pronto para apanhá-la, enquanto o débil animal avançava, escapando no
ultimo momento. Assim voavam o deus e a virgem: ela com as asas do medo, ele com as do amor. O perseguidor é mais
rápido, porem, e adianta-se na carreira: sua respiração ofegante já atinge os cabelos da ninfa. As forças de Dafne
começam a fraquejar e , prestes a cair ela invoca seu pai, o rio-deus:

-Ajuda-me, Peneu! Abre a terra para envolver-me, ou muda minhas formas, que tem sido tão fatais!
Mal pronunciou estas palavras e um torpor lhe ganha a todos os membros; seu peito começou a revestir-

se de uma leve casca; seus cabelos transformaram-se em folhas; seus braços mudaram-se em galhos; os pés cravaram-
se no chão como raízes; seu rosto tornou-se o cimo do arbusto, nada conservando do que fora, a não ser a beleza.

 Apolo abraçou-se aos ramos da árvore e beijou ardentemente a madeira. Os ramos afastaram-se de seus
lábios.

-Já que não podes ser minha esposa- exclamou o deus- serás minha planta preferida. Asarei tuas folhas como coroa;
com elas enfeitarei minha lira e minha aljava; e quando os grandes conquistadores romanos caminharem para o

Capitólio, a frente dos cortejos triunfais, serás usada como coroas para suas frontes. E, tão eternamente jovem quanto
eu próprio, também hás de ser sempre verde e tuas folhas não envelhecerão.

(...)
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