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RESUMO 

 
O presente trabalho investigou a relação entre os temas cidadania emancipatória e educação 

ambiental. Com isso questionamos: é possível que a formação para cidadania seja 

emancipatória, e não apenas reprodutora da cultura da sociedade capitalista? Como a 

conscientização a partir da educação ambiental pode auxiliar a formação de cidadãos 

emancipados? Com esses questionamentos objetivamos desenvolver um trabalho com alunos 

de uma escola da rede pública municipal da cidade de Vitória, ES, Escola Edna de Mattos 

Siqueira Gáudio, propondo atividades realizadas em ambientes extraescolares da cidade para 

subsidiar um processo educativo dialético a partir da Pedagogia Histórico-Crítica de 

Demerval Saviani. Essa teoria pedagógica foi a base metodológica para as ações de prática de 

ensino executada. Portanto, esse foi um dos referenciais teóricos empregados nesta 

investigação de mestrado profissional, que utilizou da metodologia de pesquisa qualitativa, do 

tipo Intervenção pedagógica, com algumas ações colaborativas. Também foram essenciais 

como referenciais: Loureiro no que se refere à educação ambiental e cidadania; Foster para 

aprofundar a contribuição do marxismo para ecologia; Dussel para pensar o contexto latino-

americano de embates sociais e ambientais; Gadotti, sobre a relação entre cidade, escola e 

cidadania; Tonet, sobre educação e emancipação. Baseamo-nos ainda, na tradição da 

psicologia histórico-cultural de Vigostki, que fundamenta a utilização do jogo pedagógico no 

processo de aprendizado. A intervenção dinamizou a relação pedagógica com a cidade na 

perspectiva da educação ambiental crítica, possibilitando que aos estudantes a oportunidade 

de explicitação de seu aprendizado sobre a influência do capitalismo na crise ambiental vivida 

na atualidade.  Por fim, elaboramos um jogo pedagógico como produto final que auxiliou os 

trabalhos educativos da escola parceira da pesquisa, como também de futuras propostas de 

ensino que versem sobre a temática da cidadania e educação ambiental. 

 
Palavras-chave: Cidadania. Pedagogia Histórico-Crítica. Educação Ambiental. 

Emancipação. 
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ABSTRACT 

 
The present study has investigated the relationship between emancipatory citizenship issues 

and environmental education. With this question: is it possible for training to be emancipatory 

citizenship, and not just the reproductive culture of capitalist society? As the awareness from 

the environmental education can assist the formation of emancipated citizens? With these 

questions aim to develop a work with students from a school in the public network the city of 

Vitória, ES, Edna de Mattos Siqueira School Delight, proposing activities carried out in the 

city to subsidize extraescolares environments a process dialectical educational from 

Historical-critical Pedagogy of Maria Saviani. This pedagogical theory was methodological 

base for teaching practice actions performed. So this was one of the theoretical referential 

employees in this investigation of professional master's, who used the methodology of 

qualitative research, pedagogical Intervention type, with some collaborative actions. Were 

also essential as references: Loureiro as regards environmental and citizenship education; 

Foster to study the contribution of Marxism to ecology; Dussel to think the Latin American 

context of social and environmental shocks; Gadotti, about the relationship between town, 

school and citizenship; Tanith, on education and emancipation. We rely on the tradition of 

cultural-historical psychology of Vigostki, which is based on the use of educational game in 

the learning process. The intervention resulted in the pedagogical relationship with the city in 

terms of critical environmental education, allowing students the opportunity to explanation of 

your learning about the influence of capitalism on environmental crisis as experienced today. 

Finally, we set up a pedagogical game as a final product that assisted the educational work of 

the research partner school, as well as future educational proposals that verse on the subject of 

citizenship and environmental education. 

 

Keywords: Citizenship. Historical-Critical Pedagogy. Environmental Education. 

Emancipation. 
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1 INTRODUÇÃO 

O caminho formativo trilhado até chegar à presente pesquisa é marcado por momentos com os 

quais experimentei o amadurecimento para a cidadania na prática como educador. Meu 

percurso de formação acadêmica no ensino superior iniciou-se no curso de Licenciatura Plena 

em Filosofia da Faculdade Salesiana de Vitória, ES, no ano de 2005. Nessa ocasião, eu estava 

ligado ao processo de formação sacerdotal da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. Em 

paralelo à formação acadêmica, trabalhava nas comunidades eclesiais de base em Cachoeiro 

de Itapemirim, acompanhando grupos populares ligados às pastorais da Igreja católica. 

No ano de 2007 iniciei, um curso de formação em Leitura Popular da Bíblia, pelo Centro de 

Estudos Bíblicos (CEBI), instituição nacional que faz interpretações da bíblia a partir da 

experiência popular promovida pela Teologia da Libertação. Portanto, a leitura desenvolvida 

pelo CEBI segue uma linha hermenêutica sociológica. Participando do grupo do CEBI-ES, 

pude vincular-me à equipe de cidadania e desenvolver formações ligadas à participação 

política cidadã. Nesse espaço aprofundei a compreensão de um engajamento popular com 

uma ação mais crítica e questionadora do sistema capitalista, que dissemina uma cultura 

colonialista, consumista, individualista, competitiva, neoliberal, degradadora da vida em todos 

os ambientes. 

No ano de 2008, após concluir o curso de Filosofia, iniciei o curso de Teologia no Instituto de 

Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Vitória (IFTAV). Nesse curso pude aprofundar 

leituras e estudos sobre a Teologia da Libertação, movimento teológico latino-americano 

iniciado na década de 60 do século passado que defende a libertação da opressão social, 

econômica e cultural sofrida pelas classes e grupos em situação de pobreza e dominação 

política e ideológica. Uma das reflexões desenvolvidas pela Teologia da Libertação nos 

últimos anos, principalmente por Leonardo Boff no Brasil, foi o discurso ecológico. Com essa 

perspectiva teológica, conheci as críticas objetivas ao sistema do modo de produção 

capitalista, que tem colocado em risco a vida no planeta Terra com toda sua diversidade 

mineral e biológica. Profeticamente, expondo críticas contundentes, a vertente ecológica da 

Teologia da Libertação ajudou na reflexão sobre a degradação ambiental e sobre a 

necessidade de uma postura pautada na ética do cuidado. Também auxiliou na provocação de 

uma cidadania planetária contrária à noção de cidadania da globalização econômica, que 

prima pela ideia de cidadão consumidor. 
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Nesse mesmo período, trabalhei como professor de filosofia na Escola Diaconal Santo 

Estevão, da Diocese de Cachoeiro, lecionando a disciplina “Formação da consciência crítica”, 

que se propunha ser uma reflexão filosófica sobre elementos diversos da sociedade, a fim de 

iniciar os estudantes de teologia da escola em uma reflexão racional e sistemática sobre a 

realidade social em que estavam imersos. Com esse trabalho pude articular na prática de 

ensino a convicção sobre a necessidade de educar com uma perspectiva de conscientização 

crítica. A base teórica da disciplina era: os escritos de João Batista Libânio, Leonardo Boff e 

Paulo Freire. 

Entre os anos 2008 e 2009, cursei uma especialização Lato Sensu em Assessoria Bíblica, na 

Faculdade EST (Escola Superior de Teologia), em São Leopoldo, RS. Nessa especialização 

apresentei um trabalho que aprofundou uma interpretação marxiana do período tribal da 

história de Israel, ligando-a aos textos bíblicos do Primeiro Testamento. Demonstrei na 

pesquisa os conflitos sociais que estão na base do surgimento do povo de Israel como uma 

hipótese interpretativa desse momento histórico. Com a experiência formativa vivenciada 

pude aproximar-me mais da teoria social crítica marxista. 

No ano de 2012, já fora da formação religiosa católica, lecionei filosofia na Escola Marista 

Champagnat de Terra Vermelha, instituição filantrópica que atua na região periférica do 

município de Vila Velha, ES. No mesmo ano, assumi o trabalho da coordenação de pastoral, 

responsável pelas as atividades de evangelização e formação de valores cristãos e civis da 

instituição. 

No ano de 2015, participei do concurso público para professor de filosofia do Instituto Federal 

do Espírito Santo (IFES). Inscrito para a concorrência de uma vaga do Campus de Piúma, 

fiquei classificado em 6º lugar.  Nesse processo de seleção, soube das vagas para o Mestrado 

Profissional em Ensino de Humanidades do IFES de Vitória. Logo percebi que o referencial 

teórico do curso era de matriz materialista histórico-dialética, o que provocou em mim o 

sentimento de afinidade com a proposta formativa. Meu pré-projeto pretendia investigar, na 

linha de pesquisa de práticas de ensino, a relação da disciplina “filosofia” com a formação 

para a cidadania, tema que eu já vinha trabalhando na participação social e como profissional 

da educação.  

Após a aprovação nas etapas de seleção do Mestrado em Ensino de Humanidades e iniciados 

os diálogos com meu orientador, o pré-projeto foi reorganizado mantendo o núcleo central do 
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tema da “cidadania”, mas foi acrescentando a investigação acerca da educação ambiental. 

Dessa forma nasceu o tema Cidadania emancipatória e Educação Ambiental: uma 

intervenção a partir da Pedagogia Histórico-Crítica. 

Os sujeitos dessa pesquisa são alunos de uma escola pública da rede municipal de Vitória, ES, 

estudantes da EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio, do bairro Jesus de Nazareth. Com esse 

grupo, desenvolvemos o projeto de educação ambiental e cidadania crítica, aprofundando o 

conhecimento da cidade de Vitória e o sentimento de pertencimento ao lugar onde se vive e 

também problematizando e desenvolvendo a consciência de classe. Os referenciais de tradição 

marxiana se mostraram fundamentais para se entender o fenômeno estudado. A partir da 

interpretação econômica da sociedade, pode-se descrever a lógica classista excludente das 

cidades1, a razão instrumental2 que degrada os ambientes, a alienação3 que a cultura 

capitalista desenvolve etc. Refletindo criticamente essa realidade, acreditamos ser possível 

alimentar uma cidadania emancipatória nos estudantes.  

Contudo, sendo o tema central desta pesquisa a cidadania, o leitor pode se questionar sobre o 

porquê de se investigar tal tema, visto que é algo corriqueiramente definido, citado e 

aparentemente de fácil compreensão. A presente pesquisa se propôs a aprofundar, a partir de 

um olhar crítico, a concepção superficial que se tem sobre esse assunto. Para isso, 

acrescentamos o adjetivo “emancipatória” ao substantivo “cidadania”. Ivo Tonet (2013) 

apresenta vários autores que tratam da relação entre esses dois conceitos. Ele demonstra que 

esse último é um espaço de construção da liberdade humana, citando importantes pensadores: 

Freire, Gadotti, Arroyo, Nosella, Frigotto, Libâneo.  

Tonet (2013, p. 26) afirma que 

Nenhum dos autores consultados faz uma reflexão mais detida sobre a categoria de 

cidadania. Encontramos apenas rápidos esboços históricos no livro Educação e 

Cidadania, de Buffa, Arroyo & Nosella. Nos outros, no entanto, embora haja poucas 

alusões explicitas, o contexto é suficiente para mostrar que estes autores atribuem 

àquele conceito um conteúdo, por assim dizer, evidente e que, por isso mesmo, não 

precisaria ser questionado em profundidade. 

Dessa forma, nota-se que muitos autores consideram que a compreensão generalizada da 

categoria “cidadania” é algo evidente. Porém, esse é um ponto que não deve passar 

                                                       
1  A cidade é refletida com base na perspectiva marxista com Henri Lefebvre. 
2  Conceito importante desenvolvido na filosofia de Max Horkheimer. 
3  Um dos conceitos basilares da filosofia de Karl Marx. 
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despercebido na pesquisa acadêmica. É necessário, sim, questionar em profundidade o que se 

entende por “cidadania” na atualidade. Esta pesquisa partiu do ponto de que é preciso 

perguntar de maneira mais profunda sobre o significado dessa palavra e criticamente postular 

a necessidade de uma cidadania que emancipe a pessoa humana. Com isso, perguntamo-nos 

sobre a possibilidade de práticas educativas que formem para uma “cidadania emancipatória” 

e não apenas reproduza os valores da sociedade capitalista. E também: como a 

conscientização a partir da educação ambiental pode auxiliar na formação de cidadãos 

emancipados, críticos e participantes da vida política de suas cidades? 

A relação da temática da cidadania com a educação ambiental é de capital importância, pois 

no atual contexto a relação do ser humano com o meio socioambiental está doente. A crise 

ecológica vem sendo anunciada em alardes proféticos desde a década de 1970, seja nos 

discursos científicos e políticos, seja nos discursos religiosos da Teologia da Libertação, seja 

na militância de movimentos sociais diversos (LOUREIRO, 2002). Pensando essa questão e 

tendo como base o discurso sobre a cidade e a urbanização de Henri Lefebvre (1999), é 

importante citar o que esse filósofo já assinalava em 1970, em seu livro Revolução urbana, 

sobre os problemas ambientais: “[...] Na fase crítica, a natureza aparece no primeiro plano dos 

problemas. Associados e concorrentes, a industrialização e a urbanização devastam a 

natureza. A água, a terra, o ar, a luz, os ‘elementos’ estão ameaçados de destruição [...]” 

(p.36). Em sua crítica agressiva ao modelo urbano capitalista e devastador, Lefebvre fala de 

uma fase crítica, que seria o momento de crise de passagem da industrialização para a 

sociedade urbana. Por conseguinte, é preciso que se articule a relação pedagógica entre 

cidadania emancipatória e educação ambiental nas cidades. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Postos esses argumentos, que buscam explicitar a relevância da presente pesquisa, é preciso 

deixar claro que objetivamos: 

- investigar o conceito de cidadania emancipatória na sua relação com práticas da 

educação ambiental, numa perspectiva histórico-crítica, para propor material 

educativo, no formato de jogo pedagógico, que auxilie no trabalho escolar da EMEF 

Edna de Mattos Siqueira Gáudio, ampliando a relação pedagógica com o contexto da 

cidade de Vitória, ES. 
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1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para atingir satisfatoriamente o que desejamos de forma generalizada, formulamos os 

seguintes objetivos específicos: 

- problematizar o conceito de cidadania e educação ambiental numa perspectiva crítica 

marxiana; 

- sistematizar, vivenciar, avaliar e reelaborar aulas em sala e de campo que 

instrumentalizem o processo educativo dos estudantes participantes da pesquisa; 

- produzir material educativo no formato de jogo pedagógico como sugestão didática 

para o trabalho de educação ambiental e cidadania emancipatória em contexto urbano. 

Posto isso, esta dissertação se apresentará estruturada em quatro capítulos. No primeiro, 

estabeleceremos um diálogo com os estudos que debatem práticas de ensino de educação 

ambiental com base na Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) e nas pedagogias críticas em geral, 

articulado ao tema da cidadania, buscando destacar os elementos que legitimam a necessidade 

de trabalhar essas temáticas em projetos educacionais. O segundo capítulo enfocará o 

desenvolvimento dos argumentos dos principais referenciais teóricos da pesquisa. 

Apresentaremos a proposta teórica da PHC tecendo diálogos com os autores que auxiliam na 

reflexão sobre os temas que atravessam este trabalho de pesquisa, tais como a educação 

ambiental crítica, as relações entre escola e cidade, educação e emancipação. O núcleo do 

capítulo é a crítica de Marx à cidadania, seguida da descrição do que pressupomos por 

“cidadania emancipatória”. Ainda nesse segundo capítulo, falaremos da contribuição da 

Psicologia Histórico-Cultural para se pensar o tema da cidadania. No terceiro capítulo 

discorreremos sobre os pressupostos teóricos da metodologia de pesquisa participante do tipo 

Intervenção Pedagógica que foram utilizados na efetivação desta pesquisa, bem como as 

técnicas de produção e análise de dados, com algumas ações colaborativas entre os sujeitos 

envolvidos. Nesse capítulo também descreveremos o locus da pesquisa e os sujeitos que dela 

participaram, e por fim apresentaremos o produto educacional, sintetizado no uso de um jogo 

pedagógico desenvolvido e validado por ações práticas no ensino junto aos estudantes 

participantes da investigação. Por fim, o quarto capítulo fará alguns apontamentos sobre a 

execução da investigação, acenando para a análise dos dados coletados e para a intervenção 

realizada. 
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2 DIÁLOGO COM OS PARES COMO PONTO DE PARTIDA 

A presente investigação se propôs a articular cidadania e educação ambiental numa 

perspectiva metodológica histórico-crítica. Para isso, questionou a possibilidade de práticas 

educativas que formem para uma “cidadania emancipatória” e não apenas reproduzam os 

valores da cultura advinda do capitalismo financeiro. Também buscam explorar processos 

educativos de conscientização a partir da educação ambiental como suporte na formação de 

cidadãos emancipados, críticos e participantes da vida política de suas cidades (municípios). 

Sabemos que a produção acadêmica sobre os temas da cidadania e educação ambiental é 

numerosa. A articulação entre essas temáticas e a proposta de uma perspectiva histórico-

crítica para práticas educativas é que buscou contribuir de maneira ímpar para as pesquisas na 

área de ensino. 

O presente capítulo será estruturado em quatro seções. Cada uma descreverá as pesquisas 

encontradas em diferentes plataformas de bancos de dissertações e teses. Foram utilizados 

nesta revisão de literatura inicial a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD), o banco de dissertações e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), o repositório institucional da UNESP e também o banco de 

dissertações dos Programas de Pós-graduação de ensino de Ciências e Matemática 

(EDUCIMAT) do IFES, Campos Vitória, ES. 

2.1 PESQUISAS NA PLATAFORMA BDTD 

As consultas realizadas e descritas neste subcapítulo foram realizadas no dia 21 de junho de 

2016. Pesquisando no Banco Digital de Teses e Dissertações com o descritor “cidadania”, 

com e sem aspas, foram encontradas 3097 dissertações e 931 teses, um total de 4028 

pesquisas. Após uma pesquisa parcial, lendo os títulos similares e resumos das pesquisas, 

constatamos que apenas uma se aproximava do tema do nosso trabalho: a tese de Denize 

Longaray Lerípio, intitulada “Educação Ambiental e cidadania: a abordagem de temas 

transversais”.  

Na pesquisa de Lerípio (2000), realizada no mestrado de Engenharia de Produção da 

Universidade Federal de Santa Catarina, a autora apresenta uma investigação que visa à 
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formação de professores para trabalhar a Educação Ambiental como tema transversal, como é 

proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Essa dissertação se aproxima de nossa pesquisa nos seguintes pontos: primeiro, a autora faz 

uma crítica ao modo de produção capitalista neoliberal (LERÍPIO, 2000, p. 2), isso coaduna 

com a perspectiva crítica marxiana que desenvolvemos; em segundo lugar, sua pesquisa 

articula muito bem a educação ambiental como formadora de cidadania crítica e participante 

(LERÍPIO, 2000, p. 4). 

Por outro lado, há distanciamentos em alguns aspectos. Um desses aspectos já mencionados, é 

o fato de focar na formação de professores, e não em práticas de ensino. Outro é o fato de não 

ser um programa na área de ensino, e sim na de engenharia de produção. A metodologia 

utilizada também se afasta da nossa. A autora descreve que empregou na pesquisa a 

metodologia da pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. E, por fim, ela não utiliza a 

Pedagogia Histórico-crítica como referencial teórico para estruturar a prática de ensino. Nossa 

pesquisa se diferencia, pois buscou se valer de uma metodologia que apoiasse a práxis de 

ensino a partir da PHC. 

Com o descritor “cidadania emancipatória”, sem as aspas, foram encontradas 45 dissertações 

de mestrado e 21 teses de doutorado. Com o descritor entre aspas foram encontradas três 

dissertações, mas nenhuma das três se aproximava do tema da nossa pesquisa. Dentre todas as 

pesquisas na área encontradas com esse descritor, selecionamos duas: “Cidadania desafiada: o 

direito a consumir consumiu o cidadão” e “Olhares de educadores ambientais para o estudo 

do meio e pertencimento”. Essa seleção se deu devido à aproximação com os temas 

pesquisados. 

A primeira, cuja autora é Mára Leal, é uma dissertação de mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, na área Direito, 

Estado e Sociedade. A segunda, de autoria de Sandra Regina Lestinge, é uma tese doutoral 

apresentada à Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade Estadual de 

São Paulo (USP), Campus Piracicaba. 

A pesquisa de Leal (2008) aproxima-se da nossa investigação na sua criticidade ao modo de 

produção capitalista. No resumo da dissertação já se percebe a fundamentação que balizará 

toda a pesquisa. 
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O presente ensaio busca verificar a atuação das regras do Mercado capitalista 

impostas pela Globalização hegemônica –, que dilui as fronteiras geopolíticas e 

desafia o exercício da cidadania e a satisfação das subjetividades individual e 

coletiva. Por privilegiar a atividade do consumo, esse movimento promove o 

desinteresse e a despolitização da esfera pública, além de modificar as funções do 

Estado e as relações tradicionalmente delineadas com a Sociedade Civil/Comunidade, 

numa constante influência sobre a esfera privada. (LEAL, 2008, p.8) 

  
E também ela afirma categoricamente que sua investigação buscou superar a lógica que 

transforma o cidadão em um simples consumidor que, por isso mesmo precisa de 

emancipação. Um dos objetivos da pesquisa da autora demonstra claramente essa 

aproximação: 

 
Procurar-se-á estabelecer as possibilidades de transformação de oferta de uma 

cidadania liberal limitada – colonizada pelos ideais do consumo – em uma cidadania 

participativa, exigente e plena – baseada no consumo solidário, ético e comprometido 

com os espaços de emancipação (LEAL, 2008, p. 13). 

 

Os distanciamentos com nossa investigação estão também na área de pesquisa e na 

metodologia. Por ser uma dissertação na área do direito, a obra não versa sobre práticas de 

ensino. E devido à área de pesquisa na qual está inserida, a metodologia utilizada é puramente 

bibliográfica. Entretanto, o conteúdo crítico nos ajuda a refletir sobre a cidadania 

emancipatória numa visão do direito. Em nossa pesquisa, descrita nesta dissertação, buscamos 

elaborar um trabalho que potencialize as práticas de ensino e indique uma metodologia 

adequada a essas.  

A segunda pesquisa, de autoria de Lestinge (2004), tem o foco apenas na Educação 

Ambiental, mas possui grandes aproximações com as intencionalidades de nossa investigação. 

Um dos pontos de convergência é a própria temática, outro é o fato de “utilizar o meio como 

recurso didático” (p. 4). Também destaca a compreensão do potencial da Educação Ambiental 

para a educação emancipatória e formação para cidadania ativa (p.8). É ainda ponto de 

convergência a metodologia utilizada, que também é qualitativa. A autora afirma que se valeu 

da metodologia de pesquisa qualitativa, que se enquadra melhor no estudo de caso (p. 59). 

Porém ela descreve elemento da pesquisa participante, pesquisa-ação, etnográfica. Ela 

defende que “a utilização do método quantitativo ou qualitativo pode e deve ser 

complementar” (p.62). 

Os principais distanciamentos da tese de Lestinge (2004) são dois: o primeiro é o foco dado 

só à Educação ambiental, pelo fato de ser uma pesquisa de um programa de Pós-graduação de 
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Recursos Florestais. O segundo é a defesa e utilização de variados elementos de diferentes 

metodologias de pesquisa, incluindo técnicas de pesquisa quantitativa. Nosso trabalho baseou-

se apenas na metodologia qualitativa, enquadrada como Participante do tipo Intervenção 

Pedagógica, a partir do referencial de Damiani (2013). Também nossa pesquisa se diferencia 

na ênfase dada à dinâmica pedagógica voltada aos espaços escolares urbanos, enfocando a 

experiência de ensino. 

2.2 PESQUISAS NA PLATAFORMA CAPES 

Ao consultarmos o banco de teses e dissertações da CAPES com o descritor em inglês 

“citizenship” encontramos 40.110 resultados, sendo que 1.746 eram trabalhos de pós-

graduação stricto sensu. Como a pesquisa com esse descritor pareceu-nos extensa, optamos 

pelo descritor em português “cidadania”, que apresentou 3.770 resultados, com 1.395 

dissertações. No entanto, ainda os temas e resumos se distanciavam muito do objeto da nossa 

pesquisa, por isso, utilizamos o descritor “cidadania emancipatória”. Sem aspas foram 

encontradas 13 teses e dissertações, e com as aspas foram identificadas apenas duas; e dentre 

essas, apenas uma se aproximava, a pesquisa de Ingrid Wink, “Cidade educadora e 

juventudes: as políticas públicas e a participação dos jovens na cidade de Gravataí-RS”. 

Esse trabalho selecionado é uma dissertação de mestrado, do ano de 2011, do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Lendo o resumo da obra, já percebemos algumas aproximações com a proposta do nosso 

projeto de pesquisa. A investigação de Wink (2011) utilizou uma abordagem qualitativa, tipo 

estudo de caso, fundamentada no materialismo histórico-dialético, e fala literalmente do 

objetivo de se promover uma cidadania emancipatória a partir de uma politização das 

juventudes envolvidas na pesquisa. Por outro lado, na introdução de seu trabalho, 

encontramos distanciamentos nos seguintes pontos: é um mestrado na área de educação e não 

na de ensino; a linha de pesquisa não é práticas educativas, mas sim “Trabalho, Movimentos 

Sociais e Educação”. Na fundamentação do conceito de cidadania emancipatória, a autora se 

alicerça em Marlene Ribeiro (2002, apud WINK, 2011, p. 19), já o nosso trabalho tem como 

referencial teórico para esse tema Tonet (2013), como se verá no capítulo dois. Nossa 

pesquisa desenvolvida, e aqui descrita, quer dar destaque às ações de ensino alicerçadas no 

materialismo histórico-dialético, as quais potencializem a reflexão e a práxis com a Educação 

Ambiental numa perspectiva crítica. 
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Ao consultarmos a plataforma da CAPES com o descritor “Cidadania emancipatória e 

educação ambiental”, sem as aspas, identificamos três teses. Com as aspas nenhuma foi 

encontrada. Porém, as três teses já haviam sido localizadas no BDTD. 

Com o descritor “Pedagogia histórico-crítica e educação ambiental”, não obtivemos nenhum 

trabalho consultando com aspas; sem as aspas, dois. Desses, apenas um dialogava com tema, 

metodologia e objetivos da pesquisa descrita nesta dissertação. A investigação de mestrado de 

Cinthia Letícia de Carvalho Roversi Genovez, intitulada “A poluição das águas do Rio Bauru 

vista sob a perspectiva da pedagogia histórico-crítica”. 

Por utilizar o referencial teórico da Pedagogia Histórico-crítica em uma experiência concreta 

com a prática de ensino escolar, buscaremos fazer uma análise mais aprofundada das 

aproximações e distanciamentos de nosso projeto, em vista de melhor justificar a relevância 

dessa metodologia para a educação ambiental numa perspectiva cidadã crítica. A dissertação 

analisada é do Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência, Área de 

Concentração em Ensino de Ciências, da Faculdade de Ciências da UNESP – Campus de 

Bauru. 

Nesse trabalho de Genovez (2006), notamos já na introdução que a pergunta de pesquisa 

aponta que a pesquisadora debruçou-se sobre a proposta pedagógica em questão. A autora 

afirma que  

[...] buscou-se, nesta pesquisa, trabalhar uma nova proposta para o trabalho 

pedagógico: a Pedagogia Histórico-Crítica (PHC); a fim de responder a questões do 

tipo: Como trabalhar em sala de aula o tema da poluição das águas tendo a Pedagogia 

Histórico-Crítica como metodologia de ensino? Quais os efeitos de sua aplicação? (p. 

14). 

No capítulo primeiro da dissertação, a autora faz a fundamentação da metodologia utilizada, 

ligando os cinco momentos da metodologia da Pedagogia Histórico-Crítica com o tema da 

poluição das águas do rio Bauru. É importante destacar que o quarto passo, chamado de 

catarse por Saviani (2011), é traduzido nesse trabalho por Incorporação (GENOVEZ, 2006, p. 

30). Ao longo dos capítulos II e III ela continua desenvolvendo a compreensão e a relevância 

dessa proposta pedagógica. 

Nas considerações finais do quarto capítulo, a autora demonstra que a metodologia de ensino 

desenvolvida por Saviani pode ser utilizada na prática de ensino e que os resultados obtidos 

com a experiência foram positivos. Ela assegura que 
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O trabalho realizado com a utilização da Pedagogia Histórico-Crítica (PHC) nas aulas 

de Biologia de uma terceira série de Ensino Médio, durante o primeiro semestre de 

2005 e os dados obtidos revelaram que a PHC foi um referencial metodológico que 

conseguiu articular de forma satisfatória o tema abordado. O conteúdo sobre a 

poluição das águas foi amplamente abordado tanto do ponto de vista teórico, como do 

prático (GENOVEZ, 2006, p. 130). 

Dessa forma, nota-se que essa proposta pedagógica de matriz materialista histórico-dialética 

tem muito a contribuir com as práticas de ensino-aprendizagem em diferentes disciplinas 

escolares, inclusive com temas transversais como a educação ambiental. 

2.3 PESQUISAS NO REPOSITÓRIO DA UNESP 

No repositório de teses e dissertações da UNESP, um importante espaço acadêmico de 

produção da Pedagogia Histórico-Crítica, foram feitas pesquisas a partir de três descritores: 

“cidadania”, “cidadania emancipatória e educação ambiental” e “pedagogia histórico-critica e 

educação ambiental”. Todas as pesquisas realizadas também no dia 21 de junho de 2016. 

Para o descritor “cidadania”, com e sem aspas, foram encontradas 1.435 teses, 3.126 

dissertações e 707 trabalhos de conclusão de curso de graduação. Entre todas essas pesquisas, 

selecionamos o trabalho de Maria Bernadete Sarti da Silva Carvalho, intitulada “Meio 

ambiente e cidadania: a interface educacional”, tese doutoral do Curso de Pós-Graduação em 

Geografia, Área de Concentração em Organização do Espaço, da Universidade Estadual 

Paulista, Campus de Rio Claro. 

Esse trabalho se aproxima de nossa pesquisa apenas em dois elementos: primeiramente, 

propõe-se a investigar experiências de ensino com a educação ambiental articulando com o 

tema da cidadania; e também utiliza a metodologia qualitativa, identificada como observação 

participante no resumo.  

No entanto, ela se distancia quando descreve melhor a metodologia usada. No capítulo três, a 

pesquisadora informa que sua metodologia se enquadra como pesquisa etnográfica e estudo 

de caso (CARVALHO, 2004, p. 103). Também há um distanciamento no fato de não 

aprofundar a temática da cidadania de maneira crítica, não utilizando o referencial de Marx, 

apenas dando ênfase à teoria da complexidade de Edgar Morin. O que pretendemos é 

exatamente aclarar com a presente dissertação a possibilidade de aprofundar, na prática 

objetiva de ensino, um aporte teórico mais denso, que dê elementos para os estudantes 
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proporem e agirem no processo de transformação da realidade social. A metodologia utilizada 

e o material educativo desenvolvido e validado se propõem a ser uma ferramenta de 

problematização do tema da cidadania, despertando para a necessidade da emancipação 

humana dentro da cultura capitalista, que tem produzido a degradação socioambiental. 

Com o segundo descritor, cidadania emancipatória e educação ambiental, sem aspas, foram 

encontradas 18.840 dissertações e 9.475 teses. Com o descritor entre aspas não foi encontrada 

nenhuma pesquisa. Das pesquisas encontradas a partir desse descritor, foi selecionada para 

análise o trabalho intitulado “Educação ambiental e a construção da cidadania: agenda 21 

escolar - um caminho?”, de Caroline Pinto de Oliveira Orsi. Essa dissertação de mestrado foi 

produzida no Programa de Pós-graduação em Educação – Instituto de Biociências da UNESP, 

Campus Rio Claro/SP. 

O questionamento da pesquisa de Orsi (2008), explicitado no resumo da dissertação, já 

demonstra a aproximação com o projeto de pesquisa que desenvolvemos: “A educação 

ambiental (EA) tem contribuído para a construção da cidadania?” (p. 6), e ela prossegue 

afirmando que “[...] consideramos que a EA pode contribuir para a efetivação de 

transformações sociais ao colaborar para a formação de sujeitos autônomos/cidadãos” (p.6). 

Outra aproximação, digna de nota, é o fato de que a autora utilizou também a obra de 

Loureiro (2000) como referencial teórico de sua investigação, ou seja, seu trabalho se baseou 

na reflexão da Educação Ambiental Crítica. 

Os principais distanciamentos que a pesquisa de Orsi (2008) apresenta em relação a nossa 

pesquisa é o fato de não utilizar aulas de campo, não se fundamentar na Pedagogia Histórico-

crítica, pesquisar em várias escolas e não estar alocada na área de ensino. Ainda é importante 

destacar que a metodologia de pesquisa apresentada é qualitativa, definida por “paradigma 

qualitativo” (ORSI, 2008, p.24), e que utilizou o estudo de caso como uma das ferramentas de 

análise. Nosso trabalho quer ser mais delimitado. Optamos por investigar em apenas uma 

unidade escolar e com isso focar na pesquisa sobre práticas de ensino com a EA. 

Com o terceiro descritor, pedagogia histórico-critica e educação ambiental, sem aspas, 

encontramos 2.622 dissertações e 1.299 teses. Com o descritor entre aspas, apenas uma tese, 

que foi selecionada para análise nesse diálogo com as pesquisas na área. É a tese de doutorado 

em Educação de Juliana Neves Junqueira, que tem o título “Por uma educação ambiental 
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histórico-crítica na escola”, apresentada no ano de 2014 na pós-graduação da Faculdade de 

Ciências da Universidade Estadual Paulista–UNESP, Campus de Bauru. 

A tese de Junqueira (2014) nos chamou atenção, pois utiliza o referencial do materialismo 

histórico-dialético e a PHC para fundamentar-se. A autora também cita o trabalho de Carlos 

Frederico Loureiro para a Educação Ambiental. Quanto à metodologia de pesquisa, ela afirma 

que foi uma pesquisa qualitativa e que o método de interpretação usado foi o próprio 

materialismo histórico-dialético. 

No capítulo primeiro da tese de Junqueira (2014), desenvolve-se o processo de elaboração dos 

pressupostos da PHC apresentando a interpretação de Saviani (1987) sobre as estruturas da 

educação no Brasil com os elementos históricos que foram se consolidando com o passar dos 

anos. Com isso, a autora aprofunda uma análise marxiana da educação brasileira. Ela afirma: 

Nossa escolha, consciente e intencional, será por uma ideologia de inspiração 

marxista, assentada na história, no materialismo dialético. A pedagogia histórico-

crítica tem origem em um esforço coletivo para a superação da educação tradicional, 

do escolanovismo, das teorias reprodutivistas e das orientações oficiais do regime 

militar (JUNQUEIRA, 2014, p. 36). 

No capítulo dois, apresenta-se uma discussão da presença da EA no currículo escolar. Já no 

terceiro, constroem-se os argumentos na defesa de uma Educação Ambiental histórico-crítica. 

Nessa defesa, articula-se a proposta de ensino dialética de Saviani (1987), e seus 

colaboradores, com as possibilidades de atividades educativas que promovam uma 

conscientização socioambiental. 

O principal distanciamento entre o trabalho de Junqueira (2014) e o nosso está no fato de não 

se desenvolver uma proposta de prática de ensino com a Educação Ambiental que articule e 

aprofunde a cidadania emancipatória. É justamente essa a diferença que a presente pesquisa 

buscou colocar como diferencial para o campo da investigação científica na área  de ensino e 

também na de educação. 

2.4 PESQUISAS NO EDUCIMAT 

Nosso trabalho se desenvolveu no Programa do Mestrado Profissional em Ensino de 

Humanidades do IFES. Por esse fato, optamos também por olhar como a produção científica 

local estava se direcionando. Ao buscarmos  títulos de dissertações que se aproximassem dos 

objetivos desta pesquisa no site do Programa de Pós-graduação do IFES Vitória/ES, do 
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Mestrado em Educação em Ciências e Matemática e também ler os resumos dos trabalhos dos 

últimos anos, encontramos cinco trabalhos que tratam de temas próximos, pois versam sobre 

educação ambiental. Os trabalhos de Pavani (2013), Muline (2013), Nascimento (2015), 

Cordeiro (2015) e Santos (2015). 

A dissertação de Pavani (2013), com o título “Aulas de campo na perspectiva histórico crítica: 

contribuições para os espaços de educação não formal”, trabalhou práticas educativas voltadas 

para o ensino de geografia. Porém, uma das aulas de campo tinha temática que versava sobre 

a EA. E todas as aulas foram preparadas a partir do referencial da PHC. 

Já a dissertação de Muline (2013), intitulada “A Prática Pedagógica em Educação Ambiental 

de Professores das Séries Iniciais de Uma Escola do Município da Serra-ES: Um Estudo 

Crítico-Reflexivo”, aproxima-se de nossa pesquisa em três pontos: propôs-se a pesquisar 

práticas pedagógicas; investigou a Educação Ambiental no ensino formal; e trabalhou com a 

formação para cidadania com a Educação Ambiental Crítica. Ele afirma: “[...] a Educação 

Ambiental busca, sobretudo, o fortalecimento de ações cidadãs, na medida em que lança uma 

nova luz sobre temas que se articulam ao cotidiano dos próprios alunos, de acordo com suas 

realidades” (2013, p. 9). Sua metodologia da pesquisa foi qualitativa, do tipo etnografia 

escolar e estudo de caso, conforme afirma. Essa opção metodológica de tipo etnográfico se 

distancia da que utilizamos nesta pesquisa. Há outros distanciamentos: ele não utilizou a 

proposta da Pedagogia Histórico-crítica como metodologia de ensino; não aprofundou a 

crítica à concepção de cidadania; e não se aproximou do ensino de humanidades, pois seu 

foco para práticas pedagógicas era as ciências naturais.   

As aproximações da pesquisa de Nascimento (2015), intitulada “Aulas de campo: uma 

proposta para o ensino de ciências que tenha como eixo integrador a educação ambiental 

crítica”, com os objetivos de nossa investigação são significativas. Podemos listar algumas: 

utilizar o materialismo histórico-dialético como base teórica para pesquisa e interpretação; 

valer-se da reflexão de Loureiro em seu referencial; apresentar uma proposta para práticas 

educativas; ter na Pedagogia Histórico-crítica de Saviani o alicerce teórico metodológico; e, 

por fim, buscar no recurso didático da aula de campo um instrumento para auxiliar no 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem para Educação Ambiental. 

O distanciamento principal entre essa pesquisa e o projeto que desenvolvemos está no foco da 

área de conhecimento dado. Nascimento (2015) pesquisou práticas de ensino para a área das 
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ciências da natureza (Ensino de Ciências), já nossa proposta é pesquisar o potencial crítico da 

educação ambiental na perspectiva das humanidades. Porém, é preciso destacar também que o 

trabalho da autora não aprofunda o potencial de formação para cidadania da Educação 

Ambiental, algo que temos como elemento basilar. 

O trabalho de Cordeiro (2015) explorou a temática da alfabetização científica para séries 

iniciais do Ensino Fundamental I. Nesse seguimento da educação básica, a pesquisa realizada 

executou a construção de um terrário como ferramenta pedagógica de iniciação ao saber 

científico. Com essa prática, trabalhou a EA nas séries iniciais e se utilizou da PHC como 

base teórica para a preparação e execução das aulas. O resultado das práticas de ensino foi 

bastante satisfatório com o tema da EA. 

Por fim, a pesquisa de Santos (2015) se aproxima muito da pesquisa de Cordeiro (2015), pois 

também trabalhou com a perspectiva da PHC articulada com a alfabetização científica para 

séries iniciais do Ensino Fundamental utilizando-se do terrário como instrumento pedagógico 

para problematizar questões socioambientais na relação do ser humano com a natureza.  

O Programa de Pós-graduação EDUCIMAT vem, desde sua criação, avançando na utilização 

da PHC para reflexões e práticas de ensino para a EA. Nessa mesma trilha, nossa pesquisa 

quer se destacar sendo uma seta para o trabalho educativo com a EA na perspectiva do ensino 

de humanidades e com isso demonstrar também que o patrimônio cultural e filosófico da 

tradição marxista tem fortes luzes a lançar sobre os problemas socioambientais que 

historicamente estamos produzindo, mas que dialeticamente podemos resolvê-los. 

Todas essas pesquisas com as quais dialogamos neste capítulo nos permitem perceber que é 

preciso aprofundar de maneira crítica o tema da cidadania. E também que é possível articular 

tranquilamente esse tema com a Educação Ambiental. No entanto, percebemos que são 

apenas algumas pesquisas que trabalharam o Potencial da Pedagogia Histórico-crítica para 

práticas de ensino para uma conscientização ecológica desperta, questionadora e 

emancipatória. 

Temos aqui um diferencial da proposta de pesquisa que desenvolvemos: a utilização da 

potencialidade pedagógica do referencial de Saviani (1987, 2011) pode abrir novos horizontes 

nas ações educativas para articular cidadania emancipatória e educação ambiental, assim 

como possibilitar aos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem uma visão totalizante 
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do fenômeno da degradação socioambiental, pois a perspectiva das humanidades, e sua 

tradição, nos ajuda a observar e refletir sobre variados pontos de vista. 

Após o diálogo inicial com as pesquisas na área do tema desta investigação, apresentaremos 

no próximo capítulo os principais referenciais teóricos que alicerçaram nosso projeto. 

Aprofundaremos a compreensão da Pedagogia Histórico-Crítica, de cidadania emancipatória, 

de Educação Ambiental, do potencial relacional entre escola e cidade para uma educação 

cidadã e também a contribuição da Psicologia Histórico-Cultural para o aprendizado da 

cidadania. 
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3 EMANCIPANDO EDUCAÇÃO, CIDADANIA E ECOLOGIA 

O objetivo desta pesquisa foi investigar o conceito de cidadania emancipatória na sua relação 

com práticas da educação ambiental, numa perspectiva histórico-crítica, para propor material 

educativo, no formato de jogo pedagógico, que auxiliasse no trabalho escolar da EMEF Edna 

de Mattos Siqueira Gáudio, ampliando a relação pedagógica com o contexto da cidade de 

Vitória/ES. 

Posto isso, é preciso que apresentemos a base epistemológica que sustenta a reflexão desse 

trabalho de investigação na área de ensino. Dividiremos este capítulo do referencial teórico 

em cinco seções. Na primeira, dissertaremos sobre os fundamentos da Pedagogia Histórico-

crítica (PHC) de Demerval Saviani (1987, 2011) e seus colaboradores. Na segunda, 

apresentaremos as contribuições de Carlos Frederico Bernardo Loureiro (2011) no que se 

refere à Educação Ambiental e Cidadania, como também aprofundaremos a temática a partir 

de Foster (2014) e Dussel (2011). Na terceira, descreveremos o pensamento de Moacir 

Gadotti (1997, 2016) sobre a relação entre cidade, escola e cidadania. Na quarta seção, 

aprofundaremos a compreensão de cidadania emancipatória no campo da educação a partir da 

reflexão de Ivo Tonet (2013) e do próprio Marx (2011). E, por fim, na quinta parte do 

capítulo, discutiremos a contribuição da Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski4 (2003) 

para se trabalhar com o exercício da cidadania, destacando sua teoria sobre os jogos de papéis 

no desenvolvimento psicológico e na dinâmica de ensino-aprendizagem. 

3.1 A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA 

O referencial teórico e metodológico para a prática de ensino desta pesquisa é a reflexão de 

Saviani (1987, 2011) e seus colaboradores. Este tópico será apresentará a origem da PHC e a 

dialética proposta nos cinco momentos para a dinâmica do trabalho educativo. 

3.1.1 Origem da Pedagogia Histórico-crítica  

O nascimento da proposta educativa da PHC está diretamente ligado ao trabalho do professor 

Dermeval Saviani. No entanto, é importante fazer uma consideração, destacada por Costa e 

Loureiro (2015). Quando falam sobre tal surgimento, escrevendo sobre a contribuição do 

professor Dermeval, eles afiançam que “sua Pedagogia Histórico-Crítica [grifo do autor] não 

                                                       
4 Utilizaremos a tradução de Newton Duarte, que não utiliza a letra “y”. 
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é uma proposta educativa formulada somente por ele, mas por um conjunto de pesquisadores 

que, desde fins da década 70 e começo da década de 80, dialogam acerca da realidade 

brasileira” (p. 185). Portanto, a origem e consolidação da PHC estão associadas ao trabalho 

coletivo de vários pesquisadores e pesquisadoras no campo da educação e ensino. 

A obra que marca o início da reflexão sistematizada é o livro “Escola e Democracia” de 

Saviani (1987). Na terceira parte do livro, intitulada “Escola e Democracia II: para além da 

teoria da curvatura da vara”, o autor descreve os cinco momentos que caracterizam a dinâmica 

dialética da proposta educativa (SAVIANI, 1987, p. 79-81). Ele apresenta os cinco momentos 

como uma proposta de superação dos métodos da Pedagogia Tradicional e da Pedagogia 

Nova. 

Costa e Loureiro (2015) ao dissertarem sobre a obra “Escola e Democracia”, afirmam que “o 

autor se coloca a favor de uma teoria crítica que, compreendida em seu caráter histórico, 

oferece respostas à questão que ele considera central: ‘é possível encarar a escola como uma 

realidade histórica, isto é, suscetível de ser transformada intencionalmente pela ação 

humana?’ [grifo do autor][...]” (p. 185). 

Na obra “Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações”, cuja primeira edição é do 

ano de 1991, Saviani (2011) continua desenvolvendo a base epistemológica de sua proposta 

educativa. Ele descreve de maneira precisa a contribuição da tradição marxiana para seu 

trabalho da seguinte maneira. 

O ponto que tenho trabalhado se reporta ao texto de Marx, ‘Método da economia 

política’, que está no livro Contribuição à crítica da economia política (MARX, 1973, 

p. 228-237). Nele explicita-se o movimento do conhecimento como a passagem do 

empírico ao concreto, pela mediação do abstrato. Ou a passagem da síncrese à síntese, 

pela mediação da análise. Procurei, de algum modo, compreender o método 

pedagógico com base nesses pressupostos (p.120). 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que essa segunda obra, referente à PHC, aprofunda os 

argumentos filosóficos e pedagógicos que a caracterizam. A obra amadurece a compreensão 

dos processos educativos dentro da lógica dialética. Saviani cita uma definição de educação 

extraída de outro livro seu: “Ensino público e algumas falas sobre universidade”. Para ele, 

“[...] o trabalho educativo é ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” 

(SAVIANI, 2011, p.06). Vê-se claramente que a intencionalidade do ato de ensinar deve ser 
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movida pelo desejo de transformação dos sujeitos humanos, para que atinjam a plenitude de 

seu potencial existencial, sejam emancipados, livres, autônomos, de fato pessoas humanas. 

E, por fim, para fechar este subtópico, é necessário dizer que a produção coletiva mais recente 

sobre essa proposta pedagógica é o livro “Pedagogia Histórico-Crítica 30 anos”, editado após 

o seminário que levou o mesmo nome da obra. Esse seminário realizou-se em 2009, 

organizado pelo grupo de pesquisa “Estudos Marxistas em Educação”. O livro é uma síntese 

do percurso teórico que a PHC tem trilhado (MARSIGLIA, 2011). 

3.1.2 A dialética dos cinco momentos 

A proposta da PHC, também identificada por alguns pesquisadores como “pedagogia 

dialética” (NASCIMENTO, 2015, p. 30), tem seu núcleo de prática de ensino organizado no 

movimento espiralado e crescente de cinco momentos. De forma sucinta, pode-se afirmar que 

seus fundamentos estão fincados no arcabouço teórico filosófico do marxismo, visto que a 

articulação entre os cinco momentos (prática social, problematização, instrumentalização, 

catarse e prática social) ocorre de forma dialética, buscando “compreender as determinações 

que se ocultam sob as aparências dos fenômenos que se manifestam empiricamente à nossa 

percepção” (SAVIANI, 2015, p.36).  Apresentamos a seguir, com base em Gasparin (2012)5, 

uma breve explanação dos cinco momentos da PHC. 

O primeiro momento é a Prática Social inicial. Nessa etapa, ocorre a identificação de 

problemáticas sociais comuns a aluno e professor, ou seja, de uma preocupação coletiva. 

Também podemos entender essa etapa como uma contextualização do conteúdo. Nessa fase, o 

estudante expõe o que sabe sobre a problemática escolhida, não sendo necessária a vinculação 

com conhecimentos científicos que se relacionam com o tema escolhido.  

O segundo momento é a Problematização, etapa na qual se inicia a transformação do 

conhecimento popular em conhecimento erudito. Nesse momento, o aluno identifica as 

                                                       
5 Optamos pela utilização da obra de Gasparin pelo fato de ser o pioneiro na sistematização de uma 

proposta de didática para a PHC, e por sua organização dos cinco momentos. No entanto, é preciso esclarecer 

que ele tem sido criticado por Saviani e seus colaboradores pois, em sua obra, postula uma dinâmica linear e 

sequencial. Essa ideia de “passos” prejudicou a lógica dialética que a proposta quer estabelecer. Portanto, 

embora se apresentem didaticamente os cinco momentos de maneira subsequente, na realidade isso não acontece 

de maneira tão simples. Parte-se da realidade social e para ela se retorna, mas todo o processo está implicado em 

si. A catarse pode realizar-se junto com a instrumentação, ou com a problematização, ou só na prática social final 

ou nem acontecer numa primeira experiência de ensino, só posteriormente. O esquema dialético não permite uma 

lógica estática e rígida. 
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questões que necessitam ser resolvidas, buscando nas disciplinas e conteúdos escolares 

elementos que auxiliem no entendimento do problema. O processo de investigação para 

solucionar as questões em estudo é o caminho que predispõe o espírito do educando para a 

aprendizagem significativa, uma vez que são levantadas situações-problema que estimulam o 

raciocínio (GASPARIN, 2012, p. 33).   

A terceira fase é a Instrumentalização. Nela, o educando é posto diante dos conhecimentos 

teórico-científicos relacionados à problemática inicial com a intenção de resolvê-la. Nessa 

fase, a ação educativa intencional do professor apresenta ao aluno os novos conteúdos e 

conceitos de modo sistemático para promover a apropriação do conhecimento. Essa 

apropriação se dá na interação social entre os sujeitos e o objeto estudado. É nesse terceiro 

momento que os estudantes terão contato com o saber histórico e socialmente produzido, o 

acervo cultural produzido pela humanidade, com base no qual, poderão transformar sua 

realidade.   

O quarto momento da dinâmica dialética proposta na PHC é a Catarse. É a etapa da 

incorporação de uma nova forma de compreensão da Prática Social inicial, que traz 

“elementos integrantes da própria vida dos alunos” (SAVIANI, 2007, p. 420). Nesse ponto, a 

compreensão sincrética, permeada de variados elementos e saberes, passa a uma síntese que 

visa a resolver os problemas iniciais problematizados e instrumentalizados. Gasparin (2012) 

afirma que a catarse é a síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do prático, marcando 

um novo posicionamento do educando em relação ao conteúdo estudado e à forma de sua 

construção social na história. 

Por fim, o quinto momento é o retorno à Prática Social, entendida como ponto de chegada da 

prática educativa. O movimento parte da pratica social e para ela retorna. O estudante, 

instrumentalizado, com a posse dos conhecimentos científicos elaborados, pode compreender 

de maneira crítica a prática social, propondo transformações que solucionem o problema 

inicial. Para Gasparin (2012), a aplicação do saber na realidade concreta é a expressão mais 

forte da prática social final, que, embora assim denominada, não significa que o processo 

tenha acabado, ele continua em movimento dialético na história. 



33 

 

3.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA  

Após expormos os fundamentos pedagógicos que iluminam a proposta de ensino que 

utilizaremos, é preciso que definamos a base epistemológica que será o alicerce para falarmos 

de Educação Ambiental. Sabendo que o núcleo filosófico desta investigação é o marxismo, 

buscamos em Carlos Frederico Bernardo Loureiro (2011) as luzes para norteá-la. Alicerçado 

em seu referencial, apontaremos também como a obra de John Bellamy Foster (2104) nos 

ajuda a entender a contribuição de Marx para a ecologia. E ainda apontaremos como a 

reflexão da Teologia e Filosofia da Libertação pode indicar caminhos possíveis para a EA, 

tendo como base o pensamento de Clodovis Boff (1979) e Enrique Dussel (2011). Este tópico 

descreverá também como o materialismo histórico-dialético pode contribuir para se pensarem 

as práticas da Educação Ambiental, sobretudo com a utilização de jogos pedagógicos. 

3.2.1 Educação Ambiental e materialismo histórico-dialético 

A reflexão desenvolvida por Costa e Loureiro (2015) ajuda a situar a Educação 

Ambiental no contexto mais amplo da educação brasileira. Ao expor como as tendências 

pedagógicas libertárias se constituíram dentro da tradição formativa, em espaços formais ou 

não, em nosso país, eles assinalam 

[...] que a prática educativa no Brasil se constituiu em diálogo com concepções 

pedagógicas críticas e pensadores inseridos numa perspectiva marxista ou em diálogo 

com esta (LOUREIRO; TREIN; TOZONI-REIS; NOVICK, 2009), servindo, 

portanto, como importante parâmetro para diferenciações epistemológicas no campo 

educacional em geral, e em particular na EA (COSTA; LOUREIRO, 2015, p. 181-

182). 

Como se pode ver o pensamento de Loureiro (2011) e de seus parceiros de pesquisa ajuda a 

colocar o debate sobre Educação Ambiental e cidadania emancipatória em perfeito diálogo 

com a tradição do materialismo histórico-dialético. Para prosseguir na investigação dessa 

relação, é preciso que definamos EA e discorramos o que esse autor fala sobre a cidadania. 

Para ele, a “Educação Ambiental é uma práxis [grifo do autor] educativa e social que tem por 

finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o 

entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais 

individuais e coletivos no ambiente” (LOUREIRO, 2011, p. 73). Nessa perspectiva, propomos 

que a ação de atores sociais conscientizados, formados com uma visão crítica da realidade que 

os envolve, e da qual eles fazem parte, pode levar a novas posturas e comportamentos na 
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relação com o espaço vivido e possibilitar ações que contribuam para superar a crise 

socioambiental atual. 

Isso passa necessariamente por uma participação social fruto de uma cidadania emancipatória. 

A educação tem papel fundamental na construção dessa nova lógica social. “As relações 

estabelecidas em cada campo educativo, formal ou não, constituem espaços pedagógicos de 

exercícios da cidadania” (LOUREIRO, 2011, p. 76). E é importante destacar que essa nova 

lógica propõe uma nova cidadania, entendida como ecológica e planetária. 

Seguindo essa linha de pensamento, Loureiro (2011) define cidadania citando diretamente 

Coutinho (1997). Para esse autor, cidadania é 

[...] a capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou (no caso de uma democracia 

efetiva) por todos indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente criados, de 

atualizarem todas as potencialidades de realização humanas abertas pela vida social 

em cada contexto historicamente determinado (COUTINHO, 1997, p. 146 apud 

LOUREIRO, 2011, p. 79). 

Com essa definição, podemos defender uma prática de ensino que possibilite aos educandos 

conquistarem para si o acesso a toda produção cultural da humanidade que ajude a atingir a 

potência máxima da existência humana. A cidadania emancipatória se constrói com ações 

educativas que trabalhem visando a esse propósito. Isso é encarar a dimensão política que tem 

a educação (LOUREIRO, 2011, p. 74). Uma EA crítica só se estabelecerá de fato se 

buscarmos  

Instrumentais educativos, que cumpram a mediação entre as esferas econômicas e 

político-culturais e apontem para um ambientalismo comprometido com as lutas 

sociais e populares. Para Bobbio (1982), baseado em Gramsci, a sociedade civil 

(espaço de constituição e concertamento de instituições populares, culturais 

educacionais) é “o momento ativo e positivo do desenvolvimento histórico”, o local 

de construção de hegemonia cultural e política de um bloco social, de interpretação e 

ação dos sujeitos coletivos sobre uma dada estrutura socioeconômica (LOUREIRO, 

2011, p. 84). 

Alicerçado nessa mesma tradição marxiana, Loureiro (2011) continua sua reflexão sobre 

cidadania e EA afirmando que  

Uma pedagogia crítica e ambientalista deve saber relacionar os elementos sócio-

históricos e políticos aos conceitos e conteúdos transmitidos e construídos na relação 

educador-educando, de modo que evite um trabalho educativo abstrato, pouco 

relacionado com o cotidiano dos sujeitos sociais e com prática cidadã. Entendemos 

que um maior grau de conhecimento formal-instrumental não é garantia de maior 

qualificação para o exercício da cidadania ecológica quando se apresenta isolado da 

compreensão global da realidade (p. 85). 
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Portanto, defende-se, para o desenvolvimento de pesquisas com intencionalidades como a 

nossa, numa perspectiva crítica de EA, que se deve auxiliar os educadores na 

instrumentalização dos conteúdos trabalhados com os educandos envolvidos na investigação. 

O que se propõe é colocar em debate o cenário atual de crise socioambiental e as 

ambiguidades dos movimentos políticos, econômicos e educacionais que envolvem toda a 

problemática. 

 

3.2.2 A reflexão ecológica de Marx  

Na mesma linha de fundamentação anterior, é preciso descrever de maneira objetiva a 

contribuição da obra de Foster (2014) para os argumentos que defendem o uso da teoria social 

crítica de Marx na reflexão da Ecologia. Sua obra se tornou referência internacional para se 

pensar a relação entre marxismo e questões socioambientais. Nosso ponto de partida é 

justamente a defesa de que no pensamento marxiano não há a dicotomização entre 

antropocentrismo versus ecocentrismo, humanidade versus natureza (FOSTER, 2014, p. 34). 

Postulando isso, o autor em questão defende amplamente que “[...] o pensamento social de 

Marx, em outras palavras, está inextricavelmente atrelado a uma visão de mundo ecológica” 

(FOSTER, 2014, p. 38). Para referendar seu posicionamento, ele defende no capítulo quinto 

de sua obra, “A ecologia de Marx”, que a ideia de metabolismo entre o ser humano e a 

natureza é o ponto essencial do pensamento marxiano para a reflexão socioambiental. E que, 

juntamente com o conceito alemão de “Stoffwechsel” (metabolismo), o filósofo alemão 

identificou uma “rift” (falha) irreparável. Essa falha surgiu ocasionada pelo modo de 

produção capitalista e pelo antagonismo entre cidade e campo (FOSTER, 2014, p. 201).  

Nas páginas seguintes do quinto capítulo de sua obra, Foster (2014) retoma essa ideia e a 

sintetiza de maneira bastante significativa: 

Ademais, o conceito de falha metabólica de Marx na relação entre a cidade e o 

campo, entre os seres humanos e a terra, permitiu-lhe penetrar nas raízes do que foi 

às vezes chamado pelos historiadores de ‘segunda revolução agrícola’, que então 

ocorria no capitalismo, e da crise na agricultura associada a isto, permitindo assim 

que Marx desenvolvesse uma crítica da degradação ambientalista que antecipava 

boa parte do pensamento ecológico de hoje (p. 202). 
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Os principais problemas socioambientais que Marx enfrentou em seu contexto histórico foram 

à crise da fertilidade do solo e a invenção da adubação química6, juntamente com a 

urbanização pós-industrial e a especulação teórica do crescimento populacional 

geometricamente progressivo de Malthus e Ricardo (FOSTER, 2014, p. 202). O filósofo 

alemão desenvolveu suas respostas a essas problemáticas baseando-se nas principais 

pesquisas científicas contemporâneas, como as de Anderson e Liebig (FOSTER, 2014, p. 205-

218). 

Em suas análises da agricultura em larga escala, na sua relação direta com o capitalismo 

industrial que estava em vigor pleno, Marx utilizou os elementos interpretativos históricos e 

sociais para expor sua visão da relação entre os seres humanos e a natureza. 

Daí ser impossível evitar a conclusão de que a visão de Marx da agricultura 

capitalista e da falha metabólica nas relações impostas pela natureza entre os seres 

humanos e o solo o havia levado a um conceito de sustentabilidade ecológica mais 

amplo – uma noção que Marx via como sendo de relevância prática muito limitada 

para a sociedade capitalista, que era incapaz de aplicar métodos científicos racionais 

nesta área, mas essencial para uma sociedade de produtores associados (FOSTER, 

2014, p. 229). 

Em suma, com os argumentos descritos acima, baseados em Loureiro (2011) e Foster (2014), 

é impossível contradizer que podemos, sim, falar de uma Educação Ambiental que parta 

teoricamente do materialismo histórico dialético e nele desenvolva sua práxis educativa. 

Educar também é superar a alienação que nos separa patologicamente da natureza. 

Não é a unidade [grifo do editor] do ser humano vivo e ativo com as condições 

naturais, inorgânicas, do seu metabolismo com a natureza e, em consequência, a sua 

apropriação da natureza que precisa de explicação ou é resultado de um processo 

histórico, mas a separação [grifo do editor] entre essas condições inorgânicas de 

existência humana e essa existência ativa, uma separação que só está posta por 

completo na relação entre trabalho assalariado e capital (MARX, 2011, p. 401). 

 Portanto, eis aqui uma tarefa que a prática de ensino de humanidades deve se deter: a 

alienação provocada pelo afastamento entre o ser humano e natureza. Isso toca diretamente a 

temática socioambiental e seus problemas. 

3.2.3 Luzes da epistemologia Latino-americana 

Aproximando a reflexão de nossa realidade histórica e social, abriremos um tópico para 

discursar sobre nosso continente latino-americano. A Teologia da Libertação, movimento 

                                                       
6 Chamada por Foster de segunda revolução agrícola.  
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intelectual e pastoral iniciado na América Latina no final da década de 1960, produziu uma 

afiada reflexão ecológica e uma crítica à lógica de opressão e degradação do modo de 

produção capitalista. Seu legado epistemológico ajuda a pensar ações que potencializam a 

transformação social. 

Para que esse papel transformador seja compreendido de maneira mais clara temos que ter 

como ponto de partida o conceito de práxis. Segundo Clodovis Boff (1978), ela  

[...] é considerada como o conjunto de práticas [grifo do autor] visando à 

transformação da sociedade ou à produção da história. ‘Práxis’ tem, portanto, para 

nós uma conotação fundamentalmente política [grifo do autor], uma vez que é por 

intermédio do Político que se pode intervir sobre as estruturas sociais (p.44). 

Com o objetivo de transformar a realidade social estabelecida historicamente, a Teologia da 

Libertação trabalha pastoralmente com uma metodologia que objetiva concretizar esse 

conceito, potencializando a dialética entre a práxis e a teoria. Esse método utilizado ficou 

conhecido popularmente como VER-JULGAR-AGIR. 

O autor se propôs a elaborar teoricamente a organicidade dessa metodologia, para que, a partir 

da sistematização,, a práxis pudesse ser potencializada. Em sua obra, fruto de sua tese 

doutoral “Teologia e prática: teologia do político e suas mediações”, há três seções que 

trabalham cada etapa do método: Seção I – Mediação sócio-analítica = VER; Seção  II – 

Mediação hermenêutica = JULGAR e Seção III – Mediação prática da fé = AGIR (BOFF, 

1978, p.27). 

Não nos deteremos nessa questão para não alongar a argumentação. Ao citar essa metodologia 

da Teologia da Libertação, o que pretendemos expor é que o objetivo de transformação social 

pela emancipação dos sujeitos, a partir da mediação sócio-analítica do marxismo, comunga 

diretamente com as tendências críticas da pedagogia, sobretudo com a PHC.  O método 

dialético, de ambas, potencializa a dinâmica de mudança social pela educação. Boff (1978) 

afirma que  

A práxis influencia a Teoria [...] na medida em que os problemas (reais) da Práxis 

são assumidos pela Teoria sob a forma de questões (teóricas). Assim, a Teoria tem 

sua origem na Práxis. Ela traz sempre a marca desta última, mesmo quando ele 

efetua uma ‘ruptura’ com respeito a ela (p. 386). 

 Dessa forma, ele postula uma primazia da práxis, que podemos entender como a 

prática social inicial de Saviani (2015), sobre a teoria, encadeando um movimento crescente 
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em direção a uma nova realidade. Boff (1978), resumindo a dinâmica dialética do método da 

Teologia do Político, diz que “[...] a práxis prima sobre a Teoria (tese); a Teoria, reagindo, 

modifica a Práxis (antítese); Teoria e Práxis se superam, exalçando-se numa síntese, e assim 

sucessivamente” (p. 389). Assim entendemos a educação, movimento contínuo. 

Uma vertente de reflexão herdeira direta da Teologia da Libertação é a denominada Filosofia 

da Libertação, do argentino Enrique Dussel (2011). Suas obras têm uma intencionalidade 

mais ampla no contexto de opressão latino-americano. A exploração e a dominação ecológica 

estão dentro de sua teoria, que toca em variados elementos: filosóficos, sociais, históricos, etc. 

É preciso destacar que seu pensamento ajuda a aprofundar a argumentação sobre a 

necessidade de uma Educação Ambiental Crítica (COSTA, LOUREIRO, 2015b).  

O filósofo argentino é um dos principais nomes latino-americanos que se dedicam à 

interpretação das obras de Marx na leitura da realidade social do continente. Na sua visão, os 

problemas socioambientais têm conexão com as desigualdades que marginalizam os pobres:  

Isto tem a máxima atualidade, porque a destruição ecológica (como condição de 

possibilidade) [grifo do autor] e a pobreza (como efeito) [grifo do autor] são dois 

fenômenos correlacionados que têm a mesma causa, e ambos exigem uma 

compreensão material e, simultaneamente, a mediação da consensualidade formal 

[grifo do autor] comunitária (Dussel, 2003, p. 24; apud COSTA, LOUREIRO, 

2015b, p. 296). 

A causa comum que tem produzido o desequilíbrio ecológico e a extrema pauperização da 

maioria da humanidade é justamente o modo de produção econômico que se tornou 

hegemônico com o advento da modernidade. “Para o filósofo latino-americano, o capitalismo 

atual, seguindo a visão de Marx, com seu critério essencial de acumulação e reprodução 

ampliada do capital se opõe ao critério de sobrevivência humana” (COSTA, LOUREIRO, 

2015b, p. 296). 

As lutas sociais, e dentro delas podemos alocar as educacionais, buscam ser um movimento 

de resistência que advém da realidade social concreta dos oprimidos. A educação pode 

potencializar o uso da realidade local como elemento de produção sistemática do 

conhecimento com os estudantes. E, partindo disso, possibilitar ações mais concretas na 

transformação de elementos históricos e culturais que são nocivos à vida na sua totalidade. 

A perspectiva crítica assumida pela Filosofia da Libertação impõe que se pense a 

questão ambiental a partir de seus determinantes sociais historicamente 

estabelecidos, tendo por pressuposto que o ser social se define por meio de sua 
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atividade no mundo, entre elas o trabalho enquanto mediação metabólica da relação 

sociedade-natureza (COSTA, LOUREIRO, 2015b, p. 291). 

A principal crítica marxiana, e podemos afirmar também dusseliana, está no fato de que o 

modo de produção capitalista tem adoecido a relação da pessoa humana com a natureza. Esse 

adoecimento é o que Foster (2014, p. 10) chama de “falha metabólica”. Dussel (2011) afirma 

que dentro da reflexão ecológica se percebe que “[...] o capitalismo tem destorcido a relação 

pessoa-natureza, ao fazer da natureza uma possessão ou propriedade de alguns com a 

exclusão de outros (que não tem propriedade nenhuma), com o que se perverte uma 

relação[grifo do autor]  adequada com ela”7 (p. 230). 

A perversão da relação adequada entre os seres humanos e a natureza, da qual fazem parte e 

se integram, é um ponto substancial da problemática crise socioecológica da atualidade. Essa 

relação alienada vem se estabelecendo nos últimos séculos com os padrões civilizacionais que 

a modernidade instaurou.  Como nos asseguram Costa e Loureiro (2016, p.81) “[...] O filósofo 

argentino incluiu na análise aguda do sociometabolismo do capital, oriunda do pensamento 

marxiano, reflexões provenientes do discurso libertário latino-americano”. 

Segundo Dussel (2011) a natureza não possui valor de troca, ou seja, valor econômico. Sua 

dignidade lhe é inerente, não pode ser comercializada. Para o autor, esse é o princípio 

ecológico do pensamento de Marx (p. 231). Ele desenvolve de maneira brilhante um esquema 

didático-explicativo no qual trabalha os conceitos de: valor ecológico, valor de uso natural, 

valor de uso produzido e valor de troca (p.232). Suas ideias são desenvolvidas para responder 

a críticos do pensamento marxiano, que o acusam de ser antropocêntrico ao ponto de se 

esquecer da natureza (p. 229), afirmando que o filósofo alemão não elaborou um pensamento 

científico que valesse à reflexão da ecologia. O filósofo argentino assegura que “[...] o que se 

passou despercebido aos críticos ecologistas de Marx é que, justamente aqui, se encontra o 

princípio ecológico por excelência [grifo do autor] de toda teoria ecológica possível [...]”8 

(p.232). 

Os fundamentos epistemológicos da Filosofia da libertação são fecundos para os processos 

educativos que ambicionam mudar mentalidades e promover a transformação social para 

novos patamares de civilidade. 

                                                       
7 Tradução nossa. 
8 Tradução nossa. 
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[...] em Educação Ambiental, segundo a perspectiva marxiana, pensar em mudar 

comportamentos, atitudes, aspectos culturais e formas de organização, significa 

pensar em transformar o conjunto das relações sociais nas quais estamos inseridos, 

as quais constituímos e pelas quais somos constituídos, o que exige, dentre outros, 

ação política coletiva, intervindo na esfera pública, e conhecimento das dinâmicas 

social e ecológica (LOUREIRO, 2006, p.126.). 

Almejamos que a pesquisa descrita nesta dissertação traga a seus leitores a noção de que 

educar com a intencionalidade da promoção de uma cidadania emancipatória a partir da 

Educação Ambiental requer a busca por bons e sólidos fundamentos que orientem a direção a 

se seguir. 

3.2.3 O uso do jogo pedagógico na educação ambiental 

Tendo como base a reflexão da Educação Ambiental Crítica, que fundamentou esta pesquisa, 

é preciso que discorramos também sobre a proposta pedagógica que visa a utilização de um 

jogo pedagógico como ferramenta no trabalho educativo com estudantes da educação básica. 

Rosa (2010) defende o uso do jogo na Educação Ambiental afirmando que  

[...] Nela o educador atua, principalmente, como um mediador de relações 

socioeducativas coordenando ações, pesquisas e reflexões, sendo seus processos de 

aprendizagem sempre individuais, sociais e institucionais. A Educação Ambiental 

Crítica supõe uma tomada de posição de responsabilidade consigo próprio, com os 

outros e com o ambiente, sem uma hierarquia entre tais dimensões e na direção da 

formação de um sujeito (ecológico) que se guia pela ética, justiça ambiental e 

solidariedade [...] (p. 18). 

Assim, dissertaremos brevemente sobre a potencialidade do uso de jogos pedagógicos dentro 

do tema da Educação Ambiental Crítica na formação de cidadãos emancipados, conscientes, 

ativos em seus papeis na sociedade local e também na planetária. 

Antônio Vitor Rosa (2010) elaborou uma pesquisa substancial sobre o uso de jogos na 

Educação Ambiental. O autor apresenta os jogos de papeis com grande potencial para se 

trabalharem temas socioambientais numa perspectiva crítica e com reconhecidas vantagens na 

aprendizagem. Seguindo a tradição vigostskiana, pode-se argumentar sobre a importância do 

jogo como atividade para a aprendizagem numa perspectiva sociocultural. 

Rosa (2010) defende que 

A possibilidade de utilização de jogos como procedimento ou como recurso didático 

em Educação Ambiental é apresentada com certa frequência (PEÑARIETTA, 2006; 

TAYLOR, 1991). Porém, avaliações sobre a operacionalização do uso de jogos em 
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Educação Ambiental é algo extremamente ausente na pesquisa, na literatura e na 

prática em Educação Ambiental (p. 48). 

Expostas essas considerações, ele apresenta algumas vantagens da utilização do jogo como 

recurso pedagógico para o trabalho com Educação Ambiental. Assim, podem ser listadas: 

 múltiplas dimensões dos processos socioambientais podem ser trabalhadas: 

natural, social, política, econômica, subjetiva e outras; 

 envolvimento de variados atores sociais; 

 trabalho com interesses, motivações e os objetivos das ações; 

 desenvolvimento dos princípios e valores que orientam as ações e os 

posicionamentos sociais; 

 vivência, por parte dos educandos, das complexas situações de conflito 

socioambiental, sob condições controladas e seguras; 

 possibilidade de avaliar previamente, os fatores envolvidos, os desdobramentos 

e as possíveis consequências  de suas decisões; 

 alguns jogos possuem mecanismos de retroalimentação que permitem aos 

jogadores vivenciarem os desdobramentos de ações executadas anteriomente 

(ROSA, 2010, p.49). 

Sendo assim, o que se  propõe com a elaboração de um jogo pedagógico é uma ferramenta 

educacional lúdica que permita aos educadores aprofundarem as conversas e estudos sobre as 

temáticas socioambientais que estão no centro da crise planetária e civilizacional que 

vivenciamos. O material educacional visa a ajudar na problematizacão de ações locais, a 

participação efetiva dos cidadãos, a conscientização sobre os fatores culturais que afetam a 

forma predatória e destrutiva como lidamos com a vida no planeta. 

Dentro da contribuição que a pesquisa de Rosa (2010) traz sobre o uso de jogos na Educação 

Ambiental Crítica, é importante destacar que buscamos produzir um material dentro de uma 

lógica de um jogo cooperativo, que não promova a competição individualista, que é própria 

da cultura capitalista. 

Citando Terry Orilick (1989), Rosa (2010) apresenta, em sua tese, a proposta de jogos 

cooperativos como uma alternativa aos jogos convencionais. Ele argumenta: 
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[...] Partindo de análises psicológicas e social, o autor apresenta vários 

comportamentos e atitudes que podem ocorrer nas relações entre seres humanos, 

variando entre competição e cooperação. Ele defende que, associados a esses 

comportamentos e atitudes, há uma orientação e uma motivação interna do indivíduo 

[...]. A orientação humanista, na qual a preocupação com o outro é fundamental, está 

presente, cada vez mais, em comportamentos que vão da competição cooperativa até 

o auxílio cooperativo, passando pela cooperação não competitiva (p. 44). 

Sugere-se que os profissionais da educação que decidirem utilizar jogos como estratégia 

pedagógica façam uma reflexão com seus estudantes sobre os pontos negativos de uma 

cultura competitiva. O jogo que apresentaremos como produto educativo de nossa pesquisa 

tem a pretensão de ser uma proposta cooperativa. Para isso, o resultado final do jogo não será 

a vitória de um, ou de alguns, mas o sucesso ou fracasso de todos. 

3.3 ESCOLA CIDADÃ 

Tendo claro o referencial metodológico da Pedagogia Histórico-Crítica e o referencial para 

Educação Ambiental Crítica, é preciso que exponhamos também a teoria que fundamentará 

nosso trabalho para pensar o papel da escola na construção de práticas educativas que 

potencializem uma cidadania emancipatória na relação com o espaço da cidade. Chisté e 

Sgarbi (2015) afirmam que “A escola é da cidade, na cidade e para a cidade e, nesse sentido, a 

educação será sempre um ato político” (p. 106). Partindo dessa visão, para atingir o objetivo 

deste tópico, valeremos-nos da contribuição do pensamento desenvolvido nos últimos anos 

por Moacir Gadotti9 sobre a relação pedagógica entre escola, cidade e cidadania.  

3.3.1 Educação pela e para a cidadania 

Gadotti (2016, p.3) expõe que a ideia de “Escola cidadã” historicamente nasceu na década de 

30 do século XX, no contexto de luta por participação política do povo negro norte-

americano. Ele afirma que o educador Myles Horton organizou as chamadas “Citizenship 

Scools”, como resposta a um pedido de Esau Jenkins, líder comunitário negro que 

reivindicava uma escola pública para alfabetização da população negra, a fim de possibilitar o 

direito ao voto e a participação na vida política. 

Gadotti (2016) fala de escola cidadã numa perspectiva freiriana, assim sendo, propõe que a 

escola trabalhe na politização dos sujeitos envolvidos em suas ações educativas. E essas ações 

vão para além dos muros ou espaços que delimitam a localização de uma determinada 

                                                       
9 Optamos principalmente, pelos elementos de seu pensamento que vão ao encontro de um posicionamento mais 

progressista, emancipatório e de esquerda. 
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unidade escolar. Ao descrever o modo como uma escola pode educar pela e para a cidadania, 

o autor diz que “[...] Escola não significa um prédio, um único espaço ou local. Escola é um 

projeto [...]” (p.5). Essa dimensão dada a escola abre a possibilidade de explorar todo o 

potencial de relação educativa que um projeto político-pedagógico pode estabelecer com os 

espaços socioambientais das cidades. 

Uma escola que eduque para a cidadania emancipatória deve ter essa proposta em seu projeto 

político-pedagógico. E, para isso, é preciso que a organização da instituição escolar seja 

repensada e redimensionada, estabelecendo-se dentro de uma lógica democrática e 

participativa, alcançando institucionalmente a conquista de sua autonomia. Discorrendo sobre 

isso, Gadotti (1997) afirma que, na segunda metade do século passado, “[...] com as críticas à 

educação como fator de reprodução social, que o tema da autonomia foi associado a uma 

concepção emancipadora da educação” (p. 14). E, mais à frente na mesma obra, ele diz que 

“[...] a ideia de autonomia é intrínseca à ideia de democracia e cidadania” (p. 38). 

Para essa proposta de escola, o referido autor defende uma participação maior dos conselhos 

de escola nas decisões da instituição, incluindo decisões administrativas e pedagógicas. É 

necessário, no entanto, que isso fique claro no Projeto Político Pedagógico (PPP) escolar. “A 

participação e a democratização num sistema público de ensino é a forma mais prática de 

formação para a cidadania. A educação para cidadania dá-se na participação no processo de 

tomada de decisão. A criação dos conselhos de escola representa uma parte desse processo 

[...]” (GADOTTI, 1997, p. 49).  

Em síntese, pode-se dizer que uma escola cidadã pressupõe a participação política de seus 

membros. Não partidarismo e negociatas escusas pelo poder dado a alguns carreiristas, mas 

participação política como poder do povo, protagonismo dos atores escolares (estudantes, 

familiares, professores e funcionários) nos conselhos de escola, autonomia financeira num 

outro sistema educacional, pois, o atual sistema centralizador pode ser redimensionado 

potencializando maiores avanços para a educação brasileira. 

Dentro dessa proposta de modelo de instituição escolar, podem-se propor trabalhos educativos 

que se vinculem à dinâmica socioambiental das cidades e explorem melhor a função 

educadora dos espaços urbanos. A perspectiva de uma Educação Ambiental Crítica se encaixa 

perfeitamente com o que apresentamos aqui. Gadotti (2008) faz a conexão entre a temática 

ambiental e as questões sociais em seu livro “Educar para sustentabilidade”. Ele afiança que 
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Sem uma preocupação social, o conceito de “desenvolvimento sustentável” esvazia-se 

de sentido. Por isso, devemos falar muito mais do “socioambiental” do que do 

“ambiental”, buscando não separar as necessidades do planeta das necessidades 

humanas. Os ecologistas, os ambientalistas e todos nós precisamos convencer a 

maioria da população, a população mais pobre, de que se trata não apenas de limpar 

os rios, despoluir o ar, reflorestar os campos devastados para vivermos num planeta 

melhor num futuro distante. Trata-se de dar uma solução, simultaneamente, aos 

problemas ambientais e aos problemas sociais. Os problemas de que trata a ecologia 

não afetam apenas o meio ambiente. Afetam o ser mais complexo da natureza que é o 

ser humano (p. 49-50) 

Com essa visão da problemática da crise ambiental ligada às desigualdades sociais que o 

sistema capitalista produz, nossa proposta é a investigação da temática da cidadania 

emancipatória e da Educação Ambiental, tendo como ponto de apoio a relação pedagógica 

que a instituição escolar pode estabelecer com a cidade na qual está situada. A presente 

pesquisa quer potencializar a relação da EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio com a cidade 

de Vitória/ES, e explorando seus espaços socioambientais, naturais ou não, numa proposta de 

prática de ensino a partir da metodologia da Pedagogia Histórico-crítica.  

Para concluir os argumentos deste tópico, buscaremos dentro da reflexão de Gadotti, 

estabelecer uma relação pedagógica com o conceito de “Cidade Educadora” (GADOTTI; 

PADILHA; CABEZUDO, 2004). O referido autor diz que “Temos uma Escola Cidadã e uma 

Cidade Educadora quando existe diálogo entre a escola e a cidade. Não se pode falar de 

Escola Cidadã sem compreendê-la como escola participativa, escola apropriada pela 

população como parte da apropriação da cidade a que pertence” (2006, p. 135).  

3.4 CIDADANIA EMANCIPATÓRIA E EDUCAÇÃO 

Com o objetivo de atingir o núcleo da reflexão desenvolvida no presente capítulo, 

apresentaremos a seguir um aprofundamento do conceito que se exploramos na execução da 

pesquisa: cidadania emancipatória. Para construir esse conceito, buscamos em TONET 

(2013)10 a contribuição epistemológica necessária. Neste tópico, descreveremos a base 

marxiana para se pensar a cidadania e, por fim, proporemos uma ressignificação do conceito 

com a intencionalidade de melhor utilizá-lo na atividade educativa. 

 

                                                       
10  Embora utilizemos Tonet para aprofundar a temática da cidadania, emancipação e educação, é preciso 

destacar que seu pensamento se distancia da perspectiva teórica da PHC no que se refere à efetivação prática de 

uma pedagogia socialista. Segundo o autor, é impossível, numa sociedade capitalista efetivar uma pedagogia 

baseada no comunismo. Não concordamos com esse posicionamento. Cf. TONET, 2016, p.43. 
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3.4.1 Crítica marxiana à cidadania 

Ao sugerirmos uma cidadania emancipatória é preciso resgatar o que Marx (2011) propõe 

como elementos de análise sociológica e filosófica para a compreensão dessa categoria. Ele 

não analisa a compreensão conceitual clássica, de matriz grega, mas sim a nova lógica 

moderna que se atribuiu à cidadania. Tonet (2013) nos ajuda a deixar isso claro ao afirmar que 

[...] quando se fala em fazer uma crítica da cidadania, pensa-se logo – sob influência 

da postura que predominou na tradição marxista – em um processo de 

desqualificação, de denúncia da cidadania como sendo algo direta e imediatamente 

subordinado aos interesses da burguesia e, portanto, nocivo para classe trabalhadora. ( 

p.98) 

Sendo assim, a principal crítica que a tradição marxista apresenta à cidadania é o fato de que 

ela está a serviço da lógica de alienação do proletariado. Ou seja, ela faz parte de um jogo 

educativo perverso de dominação. Para Marx, a alienação é essencialmente uma força social 

objetivada que ganha forma de um poder agressivo aos seres humanos, passando a dominar 

suas vidas e impedindo a autocontrução como seres plenamente humanos, emancipados 

(TONET, 2013, p. 105-106). 

Esse é o cerne da crítica marxiana e marxista às ambiguidades do conceito de cidadania 

moderna. Nessa concepção, ela seria filha da burguesia e do sistema capitalista. Seu principal 

perigo é ser uma estratégia ideológica que estabeleça determinadas estruturas sociais que 

matenham segregações classistas. No jogo da luta de classes, a educação pode ser  parte de 

um aparelho ideológico (ALTHUSSER, 1980) que dissemina padrões cívicos, direitos e 

deveres para legitimar a dominação, a desapropriação da liberdade individual e coletiva. 

Também é importante citar que Marx (2011) analisa a sociedade moderna de seu tempo 

olhando para o individualismo que a cultura capitalista burguesa produziu. Ele afima no 

Grundrisse que  

Somente no século XVIII, com a “sociedade burguesa”, as diversas formas de 

conexão social confrontam o indivíduo como simples meio para seus fins privados, 

como necessidade exterior. Mas a época que produz esse ponto de vista, o ponto de 

vista do indivíduo isolado, é justamente a época das relações sociais (universais 

desde esse ponto de vista) mais desenvolvidas até o presente. O ser humano é, no 

sentido mais literal, um 11, não apenas um animal social, mas 

também um animal que somente pode isolar-se em sociedade. (MARX, 2011, p. 40) 

                                                       
11

 = animal político. Termo em grego, advindo da obra de Aristóteles, será citado novamente na 

p. 407 da obra de Marx. 
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Dessa maneira, percebe-se que ele defende que o aspecto da sociabilidade humana é algo 

constitutivo de nossa materialidade animal. Marx (2011), buscando em Aristóteles a noção de 

“animal político”, afirma-se que só podemos nos isolar em sociedade, portanto, crítica o 

hiper-individualismo antropocêntrico da modernidade e postula a necessidade da interação 

social para a vida humana plena.  

O conceito de política é importante para entendermos a evolução e a compreensão 

etimológica da palavra cidadania. Ao pensarmos a cidadania na sua origem clássica grega, 

temos que nos remeter à política necessariamente. A palavra cidadania, em português, deriva 

de cidade, tradução do termo “polis”, do grego, da qual deriva “política”. Na Grécia clássica, 

política era algo restrito aos habitantes das cidades. “Habitante” entendido como homem, 

adulto, filho de pais gregos. Não participavam da política: as mulheres, crianças, idosos, 

escravos, estrangeiros. Nessa lógica, temos também o conceito de “demos”, que se traduz por 

povo. Porém, povo aqui são apenas os “cidadãos”, ou seja, os homens adultos, filhos de pais 

gregos. Da palavra “demos” origina-se o termo democracia, “poder do povo”, mas não de 

todos os seres humanos, apenas de alguns. Vê-se claramente que há uma lógica classista, 

sexista, xenofóbica e excludente na concepção grega de política, de democracia e, por 

consequência, de cidadania. 

Marx observa que a lógica cultural e ideológica da burguesia estabelecida no século XVIII 

tinha também uma compreensão excludente do que se podia vivenciar como cidadania. E um 

detalhe etimológico para se pensar sobre isso é o fato de que a palavra germânica “burgos”, 

de que deriva burguesia, também significa cidade. Ponto interessante para olhar na crítica 

marxiana ao conceito. 

Tonet (2013) expõe de maneira clara a ideia de Marx sobre o modo como a sociedade 

burguesa, em geral, lida com a cidadania:  

Um dos pressupostos fundamentais das concepções dos liberais e da esquerda 

democrática acerca da cidadania é que não ha uma dependência essencial da 

dimensão da política com a economia. O pressuposto marxiano, ao contrário, é de que 

há uma dependência, de caráter ontológico [grifo do autor], da primeira para com a 

segunda (p. 107) 

 

Em outras palavras, esse autor nos faz compreender que a relação entre a política e a 

economia, para Marx, é algo fundamental para que se entendam as relações sociais 

estabelecidas em uma determinada sociedade, em um dado momento histórico. A burguesia 
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não admite que a exclusão social, a pobreza, a miséria humana, é fruto de suas opções 

políticas. Não admite por não perceber o sistema perverso que foi criado por ela mesma, ou 

por clara intenção de se manter no poder à custa da exploração da maioria da população 

humana trabalhadora, subjugando até mesmo seus processos educativos que tendam a ser 

emancipatórios. 

3.4.2 Para uma cidadania emancipatória 

Após expormos a base marxiana apresentada por Tonet (2013) para se pensar a cidadania, é 

preciso dar um novo significado ao conceito, para que suas ambiguidades sejam 

compreendidas e possamos potencializar sua dimensão emancipatória numa política 

participativa, dialogal e inclusiva. O autor em questão nos ajuda a iniciar a construção desse 

tópico, quando em sua obra explicita a relação profícua entre política e cidadania. 

É consenso que cidadania implia a participação numa comunidade política, no 

interior da qual o indivíduo goza de certos direitos. Atente-se para o fato de que os 

próprios direitos sociais, e mesmo os relativos à esfera da produção econômica, são 

direitos, quer dizer, algo que os indivíduos têm porque são membros da comundade 

política (TONET, 2013, p.126). 

O fato de pertencerem a uma determinada comunidade outorga aos seres humanos direitos 

que os constituem cidadãos. Esses direitos sociais, portanto comunitários, tocam na esfera da 

produção econômica, ou seja, estão diretamente ligados à riqueza material, ao patrimônio 

cultural, à propriedade. Se o acesso a esses produtos humanos são negados a certa parcela da 

sociedade, pode-se afirmar que temos uma cidadania hipócrita estabelecida nos tempos atuais, 

a qual mascara a historicidade das relações sociais e não educa para libertação e plenificação 

humana. 

Não perceber que o ser humano se faz na história, mas achar que sua constituição existencial é 

posta, de forma determinada, pela natureza é o equívoco maior que Marx denunciou em sua 

análise da economia. 

Aos profetas do século XVIII, sobre cujos ombros Smith e Ricardo ainda se apoiam 

inteiramente, tal indivíduo do século XVIII – produto, por um lado, da dissolução 

das formas feudais de sociedade e, por outro, das novas forças produtivas 

desenvolvidas desde o século XVI – aparece como um ideal cuja existência estaria 

no passado. Não como um resultado histórico, mas como ponto de partida da 

história. Visto que o indivíduo natural, conforme sua representação da natureza 

humana, não se origina na história, mas é posto pela natureza. Até o momento essa 

tem sido uma ilusão comum a toda nova época (MARX, 2011, p. 54-55). 
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Portanto, é um imperativo do qual não se pode furtar o fato de que uma reflexão crítica sobre 

cidadania e educação tem que superar os argumentos falaciosos que não problematizam as 

condições materiais de pobreza em que se encontra grande parte da humanidade, 

desvinculando essa condição de suas determinações históricas. Temos que reconstruir o 

conceito de cidadania, superando seu uso no senso comum e seu sentido meramente moderno-

burguês. O que propomos aqui, para o aprofundamento da categoria cidadania, é destacar que 

ela possui uma dimensão libertadora se trabalhada como ferramenta de conscientização 

política e de empoderamento das classes trabalhadoras e dos grupos minoritários que são 

subjugados e oprimidos no sistema capitalista de produção. O que almejamos é uma cidadania 

emancipatória. E, para isso, é preciso que resgatemos a dimensão coletiva da cidadania, 

baseando-se no resgate da ideia de propriedade coletiva12, patrimônio comum, a fim de 

ultrapassar a lógica individualista moderna, Marx (2010) afirma que  

[...] a emancipação humana só estará plenamente realizada quando o homem 

individual real tiver recuperado para si o cidadão abstrato e se tornado ente genérico 

na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, 

nas suas relações individuais, quando o homem tiver reconhecido e organizado suas 

“forces propres” [forças próprias] como forças sociais e, em consequência, não mais 

separar de si mesmo a força social na forma da força política (p. 54). 

Dessa forma, chegamos a esta parte do capítulo com as quatro colunas que fundamentaram a 

dissertação. Imersos na tradição marxiana, vimos como podemos desenvolver a relação 

educativa entre Cidadania Emancipatória e Educação Ambiental numa perspectiva libertadora 

a partir da Pedagogia Histórico-crítica. A primeira coluna é a própria base epistemológica da 

pedagogia de Demerval Saviani (1987) e seus colaboradores. A segunda é as teorias de 

Educação Ambiental crítica de Carlos Frederico Bernardo Loureiro (2011), fincadas também 

na Filosofia da Libertação de Dussel (2011). A terceira coluna está construída no pensamento 

de Moacir Gadotti (2016) sobre a relação entre cidade, escola e cidadania. E, por fim, a quarta 

coluna se constitui na compreensão de cidadania emancipatória no campo da educação a partir 

da reflexão marxista de Ivo Tonet (2013). As perspectivas teóricas dos desses autores 

escolhidos podem dialogar com a teoria da aprendizagem da Psicologia Histórico-cultural de 

Vigotski (2003), que descreveremos a seguir. 

                                                       
12  No Grundrisse, Marx (2011) faz uma ampla exposição das formas que precederam o modo de produção 

capitalista (na edição em português, da Editora Boitempo, está a partir da página 388). Nessa exposição ele 

descreve diferentes modos produtivos ao longo da história e defende diferentes concepções de cidadania; dá 

ênfase aos modelos que valorizam a ideia de propriedade coletiva da terra, como o modo asiático, eslavo, antigo 

e germânico; defende que é possível uma compreensão diferenciada de cidadania, em seus aspectos mais 

comunitários. 
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3.5 PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E CIDADANIA 

A psicologia do russo Lev Semenovich Vigotski trouxe uma contribuição ímpar para as 

teorias da aprendizagem. Após expormos o tema da cidadania à luz da filosofia marxiana, 

aprofundaremos como a Psicologia Histórico-cultural pode ajudar na reflexão sobre esse 

tema. Dissertaremos sobre sua base materialista histórico-dialética num primeiro momento e, 

posteriormente, descreveremos como o conceito de “interação” auxilia na relação entre 

aprendizagem e cidadania emancipatória. 

3.5.1 Base materialista histórico-dialética 

A teoria da aprendizagem da Psicologia histórico-cultural de Vigotski possui inegável 

influência da filosofia de Karl Marx. Duarte (2007) defende essa tese e nos ajuda a aprofundar 

a compreensão dos alicerces marxianos para o pensamento do psicólogo russo. Ao descrever 

argumentos para justificar seu posicionamento, ele conclui:  

Assim, é um grave equívoco pretender depurar a psicologia de Vigotski de seu 

marxismo, isto é, de sua teoria histórico-cultural do psiquismo. Ao invés de buscar 

autores que interpretam Vigotski procurando distanciá-lo de Marx, devemos procurar 

compreender o que, da obra deste, fundamenta a obra daquele. Esse é um aspecto não 

secundário com o qual é preciso ter muito cuidado. As pessoas não precisam ser 

marxistas para ler Vigotski, mas é muito pouco provável que se possa entender 

Vigotski sem um mínimo de conhecimento da filosofia de Marx, de seu método, de 

sua concepção do homem como um ser histórico [...] (p.79). 

Exposto isso, fica claro que o retorno à matriz filosófica marxiana para a compreensão da 

cidadania é o caminho correto para buscar construir uma cidadania numa perspectiva da 

Psicologia histórico-cultural. É importante perceber que Vigotski (2003) faz uma síntese entre 

a filosofia do marxismo e a psicologia norte-americana do behaviorismo. Em sua obra 

“Psicologia Pedagógica” se vê com clareza que os procedimentos científicos da psicologia 

comportamentalista marcaram seu pensamento para além do que ele chama de “psicologia da 

alma”, que seria a versão tradicional das psicologias. Ele buscou construir uma teoria com 

bases científicas, não metafísicas.  

Para entender essa síntese uma tanto exótica, é preciso retomar a diferenciação que ele 

apresenta entre homens e animais, no que se refere aos comportamentos. Essa diferenciação 

tem sua base em Marx. Vigotski (2003) apresenta três fatores principais que nos fazem 

distintos dos demais animais. O primeiro, ele define quando afirma que o comportamento 

humano é ímpar em sua característica histórica. Ele diz textualmente que “[...]no homem 
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existe uma história, e essa experiência histórica, essa herança não física, essa herança social, é 

o que o distingue do animal” (p. 62). Em seguida, continua: “[...]o segundo novo fator de 

nossa fórmula será a experiência social coletiva, que também constitui um novo fenômeno no 

homem [...]” (p. 62). E, por fim, define o terceiro fator de diferenciação que marca o 

comportamento humano como sendo as novas formas de adaptação, que chama de duplicação 

e consciência. Ele afirma: 

[...] A consciência deve ser entendida como uma das formas mais complexas de 

organização de nosso comportamento, em particular – como frisa Marx – como certa 

duplicação da experiência que permite prever os resultados do trabalho e orientar as 

próprias reações para esse resultado. Esta duplicação da experiência é a terceira e 

última característica distintiva do comportamento humano.  (VIGOTSKI, 2003, p. 

63). 

Com esses argumentos, Vigotski (2003) desenvolve uma teoria psicológica na qual o 

comportamento humano e sua aprendizagem se constroem na relação sócio-histórica. Para a 

noção de cidadania emancipatória que defendemos neste trabalho, essa compreensão dos 

alicerces do materialismo histórico-dialético da teoria vigotskiana é de imprescindível 

importância, pois a partir disso pode-se compreender o conceito de interação na 

aprendizagem.  

3.5.2 A Interação 

Posta a diferenciação entre o comportamento humano e o dos animais para Vigotski (2003), é 

preciso que aprofundemos o conceito de interação em sua teoria da aprendizagem. Com esse 

aprofundamento, defenderemos a cidadania emancipatória a partir da Psicologia Histórico-

cultural. 

Antes de seguir com o desenvolvimento das ideias deste subtópico, é preciso que façamos 

uma consideração sobre a teoria da Psicologia Histórico-cultural. Essa corrente da psicologia 

possui uma tradição para além da contribuição exclusiva de Vigotski. Os especialistas sobre o 

assunto afirmam que há um constructo epistemológico de pensamento que fundou uma grande 

Escola psicológica. Nomes como Leontiev, Luria, Davydov, Zinchenko e outros (DUARTE, 

1996, p. 18) são fundamentais para um diálogo com essa teoria.  Exposto isso, compreende-se 

melhor o que apresentaremos a seguir, pois serão citados Vigotski e Leontiev. 
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A pesquisadora Martins (2011) é um dos nomes de ponta que investigam sobre a Psicologia 

Histórico-cultural no Brasil. Ao descrever sobre a formação do psiquismo humano para a 

escola vigotskiana, ela afirma que 

[...] tanto L.S. Vigotski quanto A.N. Leontiev buscaram os primeiros elementos para 

afirmar a natureza social do psiquismo humano, distinguindo-o definitivamente do 

psiquismo animal. Postularam que o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores [grifo do autor], em termos vigotiskiano, ou neoformações [grifo do autor], 

nas palavras de Leontiev, é atributo fundante da psique [grifo do autor] dos homens e 

condição central para os domínios que conquistam sobre o mundo, dentre os quais se 

destacam as capacidades para torná-lo inteligível. (MARTINS, 2011, p. 44). 

A autora demonstra que, pautada na diferenciação entre o psiquismo animal e o humano, a 

teoria da Psicologia Histórico-cultural propõe o desenvolvimento do psiquismo da pessoa 

humana ligado à sua natureza social e, dessa maneira, histórica. O aprendizado e o 

amadurecimento da psique humana se dão na mediação das inter-relações estabelecidas no 

convívio social, e essa convivência grupal é sempre marcada pelo contexto histórico no qual 

está inserida e que a caracteriza. 

Podemos afirmar que é na interação que o aprendizado acontece para a teoria vigotskiana. No 

entanto, é preciso abrir parênteses, e expor uma controvérsia existente no debate acadêmico 

sobre o conceito de interação. Há um consenso geral nos últimos anos de que a teoria de 

Vigotski poderia ser classificada como sociointeracionista. Todavia, Newton Duarte (1996) 

apresenta argumentos relevantes para problematizarmos o conceito “interacionista”. Ele diz: 

Procuraremos mostrar aqui que o interacionismo é um modelo epistemológico que 

aborda o psiquismo humano de forma biológica, ou seja, não dá conta das 

especificidades desse psiquismo enquanto um fenômeno histórico-social. Com isso 

estamos defendendo que a Psicologia Histórico-Cultural não é uma variante do 

interacionismo-construtivista. Não basta colocarmos o adjetivo social. A questão é a 

de que a especificidade dessa escola da Psicologia perante outras não pode ser 

abarcada pela categoria de interacionismo nem pela de construtivismo (p.27). 

Ainda para esse mesmo autor, a Psicologia Histórico-cultural vai além da teoria corrente do 

interacionismo construtivista de matriz piagetiana, com fortes marcas dos modelos biológicos. 

Segundo o autor, um perigo ao utilizar a categorização interacionista para a teoria de Vigotski 

são as comparações ligadas a modelos de organismos vivos e do meio ambiente. Modelos de 

interação que não levam em consideração a historicidade das relações. Outro perigo ainda 

seria restringir a interação a processos meramente intersubjetivos. 

Uma leitura atenta de Vigotski revela que, apesar de tratar da questão da 

intersubjetividade, ele nunca reduziu o social a isso. Até porque a interação entre 

subjetividades era para Vigotski sempre uma interação historicamente situada, 
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mediatizada por produtos sociais, desde os objetos até os conhecimentos 

historicamente produzidos, acumulados e transmitidos (DUARTE, 2007, p. 29-30). 

Dessa forma, nota-se que é preciso, sim, criticar uma visão superficial do caráter 

interacionista da teoria de aprendizagem da Psicologia histórico-cultural. Porém, colocadas as 

devidas ressalvas, é dentro do contexto social, cultural e histórico, nas relações entre sujeitos e 

grupos de sujeitos que o psiquismo humano se desenvolve. A interação é fundamental para 

que o processo de ensino-aprendizagem aconteça. 

Com o risco de ser tautológico, afirma-se que a pessoa humana vai se humanizando quando se 

apropria do patrimônio cultural produzido historicamente pela humanidade.   “O indivíduo se 

humaniza reproduzindo as características historicamente produzidas do gênero humano” 

(DUARTE, 2007, p. 93). No trabalho educativo, é preciso valorizar a transmissão das 

experiências históricas e sociais, os conhecimentos socialmente construídos. 

O processo de interação social é fundamental para a compreensão da categoria de cidadania. 

Uma cidadania crítica emancipatória deve ser construída sabendo-se que as relações sociais 

são trocas de saberes, partilha do patrimônio cultural da humanidade. Se não são todos que 

têm acesso à cidadania, é porque os interesses de classes estão controlando o acesso ao 

conhecimento e à partilha de saberes entre as pessoas nos espaços que habitam. Participar da 

cidadania plena, ser cidadão de fato, passa pelo direito de interação com tudo o que a 

humanidade produz de conhecimento, cultura e riqueza.  Acreditamos que o psiquismo 

humano pode se desenvolver com toda sua potencialidade quando se defende e se constrói 

uma nova concepção de aprendizado para a cidadania. 

Podemos dizer que o processo de desenvolvimento psíquico dos indivíduos, sendo 

também histórico-social, não é um pressuposto natural do processo de ensino-

aprendizagem escolar, mas sim um produto social, um produto das atividades do 

indivíduo ou, para utilizar a categoria de Leontiev, um produto da atividade principal 

de cada estágio do seu desenvolvimento (DUARTE, 1996, p. 46). 

Portanto, é promovendo a participação social, é com politização consciente, que podemos 

contribuir para um processo educativo que alimente uma interação fecunda, que transforme a 

sociedade. E, com isso, promova um modelo produtivo que não aliene seus cidadãos, mas os 

emancipe para continuar o desenvolvimento coletivo da humanidade.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para se ter uma visão dos passos dados na realização desta pesquisa, dividimos o capítulo de 

Metodologia em quatro subcapítulos. O primeiro fará a apresentação da metodologia de 

pesquisa utilizada no desenvolvimento do projeto; o segundo demonstrará a fundamentação 

para a execução de aulas de campo com o tema da educação ambiental crítica como parte da 

etapa de instrumentalização na dinâmica de ensino-aprendizagem; o terceiro apresentará o 

local onde a pesquisa se desenvolveu, bem como os sujeitos da investigação e, ainda, a 

descrição das atividades realizadas. Por fim, apresentaremos o jogo pedagógico que a 

pesquisa elaborou juntamente com os envolvidos na intervenção. 

4.1 PESQUISA PARTICIPANTE TIPO INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

Com a intenção de atingir um resultado satisfatório no trabalho de investigação do Mestrado 

Profissional em Ensino de Humanidades e, contribuir para a prática de ensino no dia-a-dia da 

escola envolvida na investigação, selecionamos a metodologia de pesquisa qualitativa, 

identificada como participante do tipo Intervenção Pedagógica. 

Sabemos que a utilização do termo intervenção nos trabalhos de produção acadêmica tem sido 

criticada por muitos autores, pois ela causa certo mal-estar (FREITAS, 2010 apud DAMIANI, 

2013, p.58). Isso se dá pelo motivo de que o termo remete a ações autoritárias, cerceadoras, 

vindas de um ambiente externo, impostas, além de reportar-se ao momento histórico de ação 

político-militar no Brasil nas décadas de 60 a 80 do século XX. 

Contudo, precisamos destacar que se tem progredido na reflexão e construção de uma 

metodologia de pesquisa participante que dê outro significado ao termo intervenção, 

sobretudo no campo da educação e do ensino. Damiani (2013) e outros autores nos ajudam a 

defender o uso dessa metodologia quando apresentam a seguinte definição de intervenções na 

área da educação: “são investigações que envolvem o planejamento e a implementação de 

interferências (mudanças, inovações) – destinadas a produzir avanços, melhorias, nos 

processos de aprendizagem dos sujeitos que delas participam – e a posterior avaliação dos 

efeitos dessas interferências” ( p. 58). 

É importante destacar que as pesquisas participantes ganharam força na América Latina, no 

século passado, nos momentos históricos de forte opressão nos regimes totalitários. Rocha 
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(2003), citando Thiollent (1987), afirma que esse tipo pesquisa, nesse contexto histórico, 

estava “ligada a projetos emancipatórios e autogestionários, principalmente nos movimentos 

comunitários e nas iniciativas em educação popular junto a populações excluídas” (ROCHA, 

2003, p.65). Nessa perspectiva, podemos defender que as ações realizadas na pesquisa 

almejaram transformações na realidade concreta, com participação social efetiva dos 

envolvidos na proposta de pesquisa. 

A metodologia de pesquisa Intervenção Pedagógica pode auxiliar na dinâmica de 

aproximação entre o trabalho prático no cotidiano escolar e a reflexão acadêmica 

sistematizada. Nessa mesma linha de pensamento, Damiani (2013) disserta sobre essa 

proposta metodológica de investigação “defendendo a importância desse método para a 

Educação, na medida em que pode contribuir para a produção de conhecimento pedagógico e 

levar à diminuição da distância entre a prática educacional e a produção acadêmica” (p. 58). 

E na mesma linha de argumentação de Thiollent, já citado, Damiani (2013) referencia dois 

outros autores que demostram o potencial de transformação social da metodologia em 

questão. Ela diz que 

Zeichner & Diniz-Pereira (2005) também fazem a mesma defesa das investigações de 

professores acerca de suas próprias práticas, salientando seu potencial para produção 

de conhecimento e promoção de transformação social. Esses autores entendem que os 

conhecimentos produzidos em tal contexto são capazes de beneficiar, diretamente, a 

prática de outros profissionais, serem incorporados em cursos de formação docente 

inicial e/ou continuada; e fornecerem subsídios para políticas educacionais 

(DAMIANI, 2013, p. 59). 

Portanto, a presente pesquisa valeu-se dessa metodologia para nortear as ações de 

investigação do objeto estudado. Para que os resultados fossem alcançados com êxito, 

propusemos algumas ações colaborativas às educadoras da EMEF Edna de Mattos Siqueira 

Gáudio, como também aos estudantes envolvidos na pesquisa. Objetivamos com essa 

metodologia auxiliar na produção de conhecimento que leve a transformação social pela 

conscientização, postulando uma cidadania crítica e emancipatória, que possibilite repensar a 

atuação nos espaços de educação ambiental. Para produzir os dados usamos duas técnicas 

básicas: oficinas e aulas de campo. A seguir aprofundaremos apenas as aulas de campo, visto 

que a técnica da oficina é utilizada comumente e pressupõe uma construção coletiva mediada 

por uma pessoa que atua orientando as ações. 
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4.2 AULAS DE CAMPO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Dentre as ações previstas na realização da pesquisa planejamos e executamos uma aula de 

campo com o objetivo de instrumentalizar os estudantes com um conhecimento elaborado e 

sistematizado em Educação Ambiental, a partir da realidade do bairro onde a escola está 

situada, no qual a maioria dos estudantes reside.  

Nos trabalhos analisados no capítulo primeiro deste trabalho de conclusão de curso, 

constatamos que essa técnica é muito explorada, sobretudo em práticas de ensino das ciências 

naturais e geografia. Porém, é fácil argumentar sobre as inúmeras possibilidades de se utilizar 

essa técnica também em outras áreas de conhecimento, como literatura, história, ensino 

religioso, sociologia, filosofia, artes. E no que se refere ao tema transversal da Educação 

Ambiental, podemos perfeitamente alinhar uma aula de campo que explore a reflexão das 

Humanidades. Por exemplo, indo a campo para observar a degradação de um determinado 

ambiente, podemos propor que se busquem argumentos que identifiquem as causas culturais 

que produziram aquela situação de deterioração. 

Nascimento (2015) nos ajuda a defender a utilização dessa técnica pedagógica quando afirma 

que “[...] durante uma aula de campo ou visita técnica, é possível a realização da 

problematização de questões do cotidiano, contribuindo para a contextualização dos 

conteúdos de forma significativa” (p. 76). Autores como Seniciato e Cavassan (2004) também 

afiançam que a utilização da aula de campo produz uma aprendizagem mais significativa, pois 

desperta variados sentidos nos estudantes, e o fato de se mobilizarem emoções e sensações 

influenciam de maneira decisiva no processo de apropriação do conhecimento. 

Para que a aula de campo seja uma atividade desenvolvida com qualidade e atinja os 

resultados esperados, exige-se uma preparação bem feita. Viveiro e Diniz (2009) demonstram 

que a saída a campo compreende tanto a saída propriamente dita como as fases de 

planejamento, execução, exploração dos resultados e avaliação. Dessa forma, antes da saída é 

necessário que se organizem etapas pré-campo e, após a realização das aulas de campo, etapas 

pós-campo. Assim, as fases que possibilitam explorar a potencialidade dessa técnica ficam 

resguardadas (NASCIMENTO, 2015, p. 87). 

Em suma, defendemos aqui a hipótese de que, quando bem planejadas e exploradas, as aulas 

em espaços extraescolares – que podemos identificar como ambientes educativos não formais 
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– proporcionam uma aprendizagem com mais sentido, com a possibilidade didática de 

problematizar práticas sociais trabalhadas como temas de aula, além de dar novos 

instrumentais de conhecimento que ajudem os estudantes em seu processo de catarse. Esse 

processo pode contribuir para práticas de sustentabilidade, mobilizadas por uma educação 

ambiental crítica e transformadora, levando a uma nova vivência da cidadania. 

Para a realização das aulas de campo desta pesquisa, utilizamos a realidade socioambiental do 

próprio bairro, especificamente um caminho que partiu da escola até a Praia da Castanheira, 

espaço exclusivo do Bairro Jesus de Nazareth, que sofre com a poluição realizada por 

moradores e com os resíduos que advêm do canal da Baia de Vitória. Finalizamos o percurso 

subindo por uma das escadarias, passando por uma parte comercial e retornamos para a 

escola. 

4.2.1 Plano de ação para aula de campo a partir da Pedagogia Histórico-Crítica 
 

Quadro 01: Plano de ação 

Tema da aula Problemas socioambientais do Bairro Jesus de Nazareth 
Objetivo docente Discutir sobre a relação do ser humano com o ambiente. 

Analisar a percepção ambiental dos estudantes antes e depois da aula de campo. 
Estimular a criatividade diante de situações-problema. 

Objetivo discente Discutir sobre a relação entre o ser humano e o ambiente a partir da realidade do 

bairro, especificamente a da Praia da Castanheira. 
Propor soluções para problemas socioambientais, expondo suas ideias com 

argumentos. 
Prática social inicial 

do conteúdo 
Problematização Instrumentação Catarse Prática social final 

do conteúdo 
Apresentar e 

justificar o tema e a 

proposta de 

trabalho na aula. 
Diante da 

apresentação do 

tema, de forma 

dialogal, obter 

informações acerca 

da visão que os 

estudantes têm 

sobre a realidade 

do bairro ligada ao 

tema da Educação 

Ambiental. 

Os problemas 

ambientais da vida 

urbana. 
O compromisso 

dos cidadãos com a 

defesa do meio 

ambiente. 
A degradação 

promovida pelo 

modo de produção 

adotado na cultura 

capitalista. 

Ocupação 

desordenada do 

litoral. 
Desenvolvimento 

econômico e 

crescimento 

populacional 

urbano. 
Despejo de esgoto 

doméstico e 

industrial. 
Balneabilidade 

das praias. 
Riscos à saúde. 
Responsabilidades 

antropogênicas. 

Identificar, com 

exemplos, os 

problemas 

socioambientais 

do bairro. 
Identificar como 

o modo de 

produção 

hegemônico 

contribui para 

degradação 

ambiental. 
Compreender 

que para ser 

cidadão 

participativo é 

preciso 

conhecer o 

território onde 

se vive. 

Manifestar uma 

nova postura 

social e 

consciência 

diante dos 

problemas 

ambientais 

localizados no 

bairro. 
Demostrar o 

desejo de 

conhecer melhor 

a realidade para 

poder agir pro-

ativamente para 

transformá-la 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em CORDEIRO, 2015, p.180. 
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4.3 A EMEF EDNA DE MATTOS SIQUEIRA GÁUDIO: ATIVIDADES REALIZADAS 

O espaço onde a pesquisa foi desenvolvida é uma unidade escolar da rede municipal da cidade 

de Vitória, ES. Segundo informações prévias coletadas com a coordenação pedagógica da 

escola, sua inauguração se deu no ano de 1992. Funcionou provisoriamente no prédio do 

Instituto Braille, até finalização da construção da escola, quando a unidade escolar ocupou seu 

prédio, localizado na rua Araújo Padilha, nº25, Bairro Jesus de Nazareth, na parte alta do 

bairro.  No primeiro período de funcionamento, a escola distribuía os estudantes em três 

turnos: no turno matutino as turmas da 1ª à 4ª séries, e no turno vespertino as turmas da 5ª e 6ª 

séries e noturno com Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental. Com o 

crescimento do número de estudantes atendidos na 1ª série do Ensino Fundamental, a 

Secretaria de Educação municipal decidiu pela criação de um espaço anexo, adquirindo para 

isso um imóvel localizado na Rua Afonso Sarlo, na base do morro, rua de acesso ao bairro. 

Nesse anexo, funcionavam 03 turmas de 1ª série no turno matutino e 03 turmas de 2ª série no 

turno vespertino. 

No ano de 2006, iniciaram-se as obras da nova escola, agora na Rua Afonso Sarlo, a principal 

rua de acesso ao bairro Jesus de Nazareth. A obra demorou oito anos para ser finalizada. Em 

junho de 2013, a nova sede da EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio (figura 1) foi 

inaugurada. Com esse novo espaço, graças a sua amplitude, viabilizou-se uma nova 

organização estrutural da escola. Passaram a ser oferecidas vagas para as turmas do 1º ao 9º 

ano nos turnos matutino e vespertino, ou seja, nos dois turnos se atende todas as séries do 

Ensino Fundamental I e II. No noturno, manteve-se a oferta da EJA.  

A infraestrutura das dependências da escola é equipada com os recursos necessários para o 

desenvolvimento das atividades educativas formais. A escola dispõe de: água filtrada, água da 

rede pública, energia da rede pública, esgoto da rede pública, lixo destinado à coleta 

periódica, acesso à Internet, banda larga, 20 salas de aulas, 102 funcionários, sala de diretoria, 

sala de professores, laboratório de informática, laboratório de ciências, quadra de esportes 

coberta, quadra de esportes descoberta, alimentação escolar para os alunos, cozinha, 

biblioteca, banheiro dentro do prédio, banheiro adequado à educação infantil, banheiro 

adequado à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e vias adequadas a 

alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, banheiro com chuveiro, 

refeitório, despensa, almoxarifado, auditório, pátio coberto, pátio descoberto. Além de 
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inúmeros equipamentos eletrônicos essenciais para o trabalho docente e administrativo da 

escola. 

Figura 1: EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

A escolha por essa unidade escolar se deu pelo fato de ser uma instituição que apresenta um 

histórico de inovação educacional, pela proximidade com o IFES e por ser um espaço onde 

outros pesquisadores do PPGEH atuam, possibilitando, assim, trocas de experiências e 

trabalhos em parceria. 

A organização pedagógica da escola não segue a estrutura seriada, mas sim a de ciclos de 

aprendizagem. Essa organização do Ensino Fundamental está amparada pela LDB 9394/96, 

no artigo 32, parágrafos 1º e 2º (BRASIL, 1996) e pela na resolução do Conselho Municipal 

de Educação de Vitória (COMEV), nº 07/2008, artigo 2º, parágrafo 1º.  
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O projeto de pesquisa foi vivenciado com um grupo de estudantes (13 alunos/as) do Ciclo 3/4 

(correspondem ao 6º e ao 7º anos) do Ensino Fundamental II do turno matutino, em parceria 

com a professora de geografia. Definimos o grupo de alunos e a professora parceira após 

diálogos com a direção e a coordenação pedagógica da escola. Escolhemos o grupo que mais 

se beneficiaria da reflexão da EA de acordo com o planejamento curricular para o ano 2017.  

As etapas da presente pesquisa podem ser listadas da seguinte maneira: 

 Elaboração do projeto em parceria com o orientador; 

 Contato prévio com a direção da escola; 

 Apresentação do projeto no Seminário de Humanidades; 

 Submissão do projeto ao CEP; 

 Reunião com o corpo de educadores da escola; 

 Definição dos colaboradores que participariam da pesquisa; 

 Oficina com os educadores para apresentar a metodologia de ensino da PHC; 

 Construção da proposta de atividades com base na metodologia da PHC; 

 Estabelecimento do local e das datas das aulas de pré-campo, no campo, e pós-campo;  

 Preparação do material das aulas; 

 Execução das aulas de campo; 

 Análise dos dados coletados e observados nas atividades; 

 Oficina com educadores avaliando a atividade desenvolvida; 

 Oficina para construir o jogo pedagógico com base nos conceitos da Educação 

Ambiental crítica para uma cidadania emancipatória; 

 Validação do jogo com os estudantes e educadores. 

 

4.4 O JOGO DO ECOCIDADÃO 

Durante a leitura desta dissertação, o leitor ou leitora tomou ciência de que a pesquisa visou a 

questionar a possibilidade de práticas educativas que formem para uma “cidadania 

emancipatória”, e não apenas reproduzam os valores da cultura advinda do capitalismo 

financeiro. E também vislumbrou explorar processos educativos a partir da Educação 

Ambiental como suporte na formação de cidadãos emancipados, críticos e participantes da 

vida política de suas cidades (municípios). A presente seção pretende, sucintamente, 

descrever o produto educacional que a investigação elaborou durante o processo de pesquisa e 
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intervenção como legado técnico-educativo para a escola parceira, e para futuras intervenções 

que se proponham a articular Cidadania e Educação Ambiental numa perspectiva 

metodológica histórico-crítica. 

O Jogo do Ecocidadão foi produzido de acordo com as informações dos documentos oficiais 

sobre Mestrado profissional na Área de Ensino/Produto educacional e os critérios de 

qualificação dos produtos, que são: validação obrigatória; incorporação ao sistema 

educacional; acesso livre (online, via portal do professor do MEC); distribuição (cópias físicas 

editoradas); uso em processos de formação (pessoas em cursos/oficinas). Dessa maneira, o 

material será uma “proposta de ensino”, no suporte textual, na forma de “proposta de 

intervenção” para práticas pedagógicas que articule Cidadania e Educação Ambiental 

utilizando jogo educativo e elaborado intencionalmente numa perspectiva crítica, com base na 

filosofia marxiana. 

Pelo potencial geográfico e social do bairro e da escola em que a intervenção pedagógica foi 

feita, os diálogos nas oficinas foram permeados por outros assuntos, formando uma totalidade 

reflexiva socioambiental. Questões econômicas, turísticas e outras apareceram nos debates 

que realizamos sobre Cidadania emancipatória e Educação Ambiental. 

As ações de práticas pedagógicas realizadas para produção da proposta de intervenção 

pretendiam se aproximar de experiências de uso de tecnologias sociais e trabalhar sempre em 

parceria com as comunidades, respeitando suas características locais, culturais, econômicas, 

etc, fazendo ações “com” os grupos envolvidos, não apenas “para” os grupos de pessoas. 

Dentro das práticas pedagógicas da proposta de intervenção, estruturamos as regras de um 

jogo pedagógico, no formato de tabuleiro, que trabalhou os conceitos da Educação Ambiental 

Crítica, utilizando ideias-chave do materialismo histórico-dialético para interpretar as relações 

socioambientais, tais como: alienação, luta de classe, consciência de classe, trabalho. 

Após pesquisa e análise de outros trabalhos que utilizaram o jogo pedagógico na EA, 

realizadas na disciplina de “Produtos Educacionais” do Mestrado Profissional em Ensino de 

Humanidades do IFES, e com a experiência com dinâmicas para grupos populares, 

organizamos um protótipo que utilizamos com uma turma do Ensino Fundamental da Escola 

Edna de Mattos Siqueira Gaudio. 
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O jogo se propôs a trabalhar a relação dos estudantes com a cidade de Vitória/ES, enfocando 

problemas socioambientais do bairro onde a escola se localiza e alargando a compreensão 

sobre a crise ecológica que vivenciamos na atualidade, fruto do modo de produção 

hegemônico que impera no globo. 

É importante destacar, sem a pretensão de fazer uma nova revisão de literatura sobre o tema, 

os trabalhos acadêmicos que investigaram o potencial educativo do uso de jogos na EA. Os 

trabalhos que utilizamos foram encontrados em pesquisa online na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Com o descritor “jogo e educação ambiental” 

foram encontrados 331 trabalhos. Desses, apenas 18 (dezoito) tratavam de Educação 

Ambiental; e dentre esses 18, apenas 5 (cinco) foram relevantes para a elaboração do produto 

educativo desta pesquisa, os trabalhos listados na Tabela 03, abaixo: 

Quadro 02: Trabalhos acadêmicos sobre o uso de jogo na Educação Ambiental. 

Autor Título Instituição Tipo de 

pesquisa 

Ano 

ROSA 
 

Jogos educativos sobre 

sustentabilidade na educação 

ambiental crítica 

Universidade Federal 

de São Carlos 
 

Tese 2009 

FIRMINO 
 

Trilhando a estrada de tijolos 

amarelos da educação 

ambiental com os jogos 

educativos. 

Universidade Federal 

de Uberlândia 
 

Dissertação 2010 

KOSLOSKY Metodologia para criação de 

jogos a serem utilizados na 

área de educação ambiental. 

Universidade Federal 

de Santa Catarina 

Dissertação 2000 

CAMARGO Jogos de papéis em diálogo 

com a Educação Ambiental 
Universidade de São 

Paulo 
Dissertação 2006 

 

CHEFER 
 

Os jogos educativos como 

ferramenta de aprendizagem 

enfatizando a educação 

ambiental no ensino de 

ciências.  

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 
 

Dissertação 2014 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

  

Todos os trabalhos trazem informações importantes para se pensar o uso de jogos na reflexão 

da EA. No entanto, a tese de Rosa (2010), citada no capítulo da fundamentação teórica, único 

trabalho doutoral, forneceu elementos valiosos para pensarmos os traços essenciais que 

constituíram o jogo que intitulamos “Jogo do Ecocidadão” (apêndice VI). 



62 

 

Foi fundamental também, para a elaboração do material, o livro de Boran (2010), que trabalha 

dinâmicas para lideranças juvenis. Da página 103 à 108, há uma dinâmica intitulada “Jogo 

Hebreus e Egípcios”, que utiliza um jogo pedagógico para problematizar os modelos de 

produção e as desigualdades sociais estabelecidas pela lógica classista da cultura capitalista13. 

Objetivamos organizar um jogo cooperativo, que não estimulasse a competitividade por ela 

mesma, mas que ajudasse no processo de ensino-aprendizagem como uma ferramenta de 

suporte para a instrumentalização do processo pedagógico que levasse a uma nova prática 

social (SAVIANI, 2011) dentro da temática EA. 

Após estruturarmos o design (Figura 2), para um protótipo e as regras do jogo e discutirmos 

com os educadores da escola a intencionalidade das oficinas de “Educação Ambiental e 

Cidadania Emancipatória”, nas quais prepararíamos a base teórica da reflexão da EA, 

realizamos cinco oficinas, nas quais planejamos também uma aula de campo para visualizar 

os problemas socioambientais do bairro a fim de incluí-los como conteúdo do jogo. 

    Figura 2: Tabuleiro do jogo e cartas 

       

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

É importante dizer que a opção pela utilização de um jogo como ferramenta de ensino-

aprendizagem comunga diretamente com a escolha do referencial vigostkiano. A teoria 

psicológica da escola de Vigotski (2007) elaborou uma argumentação sólida sobre a 

importância do brinquedo (jogos imaginativos) na aprendizagem e no desenvolvimento 

psicológico das crianças. Ele mesmo afirma que “[...] as maiores aquisições de uma criança 

                                                       
13 O contexto histórico da opressão dos egípcios sobre os hebreus não se deu no modo de produção capitalista, a 

dinâmica de Boran (2010) é que utiliza desse fato histórico para problematizar as relações de classes no 

capitalismo. 
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são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação 

real e moralidade” (VIGOTSKI, 2007, p. 118). 

Na fase escolar, os estudantes também se beneficiam de experiência com jogos para sua 

aprendizagem, sobretudo relativos a conteúdos e saberes que ainda não foram vivenciados, 

mas que podem ser simulados, já projetando possíveis respostas a problemas específicos que 

serão enfrentados na da vida. O autor russo assegura que  

Na idade escolar, o brinquedo não desaparece, mas permeia à realidade. Ele tem sua 

própria continuação interior na instrução escolar e no trabalho (atividade 

compulsória baseada em regras). A essência do brinquedo é a criação de uma nova 

relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual - ou seja, entre 

situações no pensamento e situações reais (VIGOTSKI, 2007, p. 124). 

Pensando nessa dinâmica singular é que elaboramos um jogo com regras que ensinam um 

pouco de participação política, estimulam tomada de decisões diante de opções pessoais e 

coletivas, visando sempre a colocar a situação pensada, imaginada em proposições que podem 

ser assumidas na realidade, principalmente no campo das ações socioambientais de defesa da 

vida em geral e do ambiente como um todo. 

Em suma, expomos o processo de produção do material educativo que a presente pesquisa 

elaborou e disponibilizará na sua versão final para atender as necessidades de ensino dos 

educandos e da escola que foi parceira da investigação.  Ao longo do processo de aplicação do 

projeto, e pela dinâmica que adotamos, alguns ajustes foram realizados para que o produto 

educativo pudesse ganhar o formato mais eficaz. Essa proposta de intervenção poderá ser 

replicada em outros espaços, por outros educadores, fazendo as devidas adaptações 

necessárias para o ensino de humanidades que verse sobre Cidadania emancipatória e 

Educação Ambiental crítica. 
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5 PANORAMA E APONTAMENTOS DA PESQUISA REALIZADA 

Neste quarto capítulo exporemos suscintamente alguns pontos relevantes sobre o transcurso 

da pesquisa executada junto a EMEF Edna de Mattos Siqueira Gaudio. Descreveremos, a 

seguir, alguns elementos de análise dos dados coletados em campo. 

5.1 LEITURA DOS DADOS 

Neste tópico do trabalho, é importante que apresentemos os elementos que a intervenção na 

prática do cotidiano escolar com os estudantes forneceu. As oficinas com a turma do Ciclo 3 

(13 alunos/as) foram legitimando os questionamentos de pesquisa que nos mobilizaram desde 

o início da investigação científica na área de ensino. A EA é, sim, tema que provoca a 

reflexão para outra proposta de cidadania, mais crítica e participativa, emancipatória em 

termos marxianos (TONET, 2013, p.97). 

A dinâmica planejada a partir da Pedagogia Histórico-Crítica possibilitou perceber a 

dialeticidade do ato de educar. A dialogia permitiu que os momentos pedagógicos (SAVIANI, 

2011, p.120), que partem de uma prática social inicial e levam a outra, fossem vivenciados 

sem rigidez e sem improvisos. Os objetivos educacionais traçados entre o pesquisador, a 

pedagoga e a professora foram alcançados com relevante sucesso para a aprendizagem de 

temas socioambientais ligados à promoção de uma cidadania emancipatória. 

As oficinas com os estudantes foram planejadas em cinco momentos, com uma hora de 

duração cada: 

- apresentação da proposta de pesquisa e assinatura do termo de assentimento; 

- aprofundamento sobre os temas da Cidadania e da Educação Ambiental Crítica; 

- aula de campo para elencar problemas socioambientais do bairro; 

- aplicação do jogo educativo, cujo conteúdo foi selecionado pelos próprios 

estudantes, com alguns acréscimos do pesquisador; 

- avaliação por parte dos estudantes sobre a relevância do jogo para sua 

 aprendizagem. 

Na primeira oficina com os estudantes, percebemos o ponto de partida educativo baseado em 

conhecimentos que advêm do senso comum. Um aluno respondeu ao questionamento do 

professor/pesquisador sobre o que seria Educação Ambiental com a seguinte expressão: “tem 
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a ver com animais e plantas”. Essa fala demonstra o conhecimento prévio que a prática social 

dos estudantes lhes confere; uma visão superficial da temática ambiental, dissociada de seus 

aspectos históricos e sociais. Em seguida à resposta do aluno, a professora interveio 

questionando se os seres humanos não participariam da natureza. A professora buscou alargar 

e instrumentalizar o conhecimento do aluno com uma nova interrogação. Com isso, 

discutimos o conceito de ambiente numa visão mais integral e orgânica  

Ao final da segunda oficina, após apresentarmos alguns elementos do quadro de crise 

socioambiental que vivenciamos na atualidade, listamos temas próprios do bairro onde a 

escola está localizada.  Os estudantes destacaram 10 tópicos: lixo nas ruas; poluição das 

águas, animais que transmitem doenças; deslizamento de terra; desmatamento; poluição do ar; 

falta de tratamento de esgoto; invasão (ocupação irregular do solo); extinção de espécies de 

animais e praias impróprias para banho (balneabilidade).  

A partir dos temas listados pelos estudantes, elaboramos os conteúdos das cartas do jogo 

educativo, acrescentando elementos da gestão pública municipal para possíveis soluções dos 

problemas. Os conteúdos foram elaborados em forma de pergunta, sempre possibilitando ao 

estudante pensar em possíveis causas e soluções práticas para os problemas socioambientais 

enfrentados no bairro e na cidade. O objetivo da elaboração do conteúdo das cartas foi 

instrumentalizar os estudantes com reflexões que superassem o senso comum e 

demonstrassem as contradições sociais que subjazem à cultura pautada no modo de produção 

capitalista, provocando ações concretas para o enfrentamento dos problemas ecológicos.  

A oficina na qual se deu a aula de campo foi planejada dentro da dinâmica da PHC e realizada 

em um percurso previamente escolhido (saída da escola, caminhada pelo deque de madeira na 

baía, chegada à Praia da Castanheira, subida pelas escadarias, passagem pela rua da mercearia 

e retorno à escola). Nas paradas pelo caminho, os professores dialogavam com os estudantes 

sobre os temas que eles haviam listado na segunda oficina. 

Foi destacado o tema da destinação correta dos resíduos sólidos (lixo) na primeira parada. No 

caminho, havia duas caçambas para descarte de lixo, que é recolhido pela prefeitura, e 

também lixo em terrenos baldios e pelas escadas e ruas. Na segunda parada, foram debatidos 

os seguintes temas: a profissão de pescador, a poluição da baía e o esgoto sem tratamento 

lançado ao mar pelos moradores, bem como a promessa da gestão municipal de garantir 100% 

de esgoto tratado. Na terceira parada, na Praia da Castanheira, praia exclusiva do bairro, o 
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diálogo foi sobre o problema da balneabilidade ligada à poluição das águas pelo lançamento 

de poluentes domésticos e industriais. Na quarta e última parada, o destaque foi para o lixo 

nas escadarias, mas também para os jardins com flores pelo caminho, iniciativa dos 

moradores de ocupar os espaços e não permitir o descarte irregular de lixo pelas vias.  

Após o retorno à escola, os estudantes tiveram contato com o material do jogo pedagógico 

que subsidiaria a prática de ensino da próxima oficina. Olharam o mapa da cidade ao centro 

do tabuleiro, localizaram o bairro e perguntaram sobre as regras do jogo. Foi apenas 

destacado que no conteúdo das cartas os problemas socioambientais observados estariam 

descritos e que o grupo seria provocado a pensar soluções para esses desafios. 

Na quarta oficina, usamos efetivamente o material educativo elaborado para a prática de 

ensino. Os estudantes foram subdivididos em três grupos, cada um com um conjunto do jogo 

(regras, tabuleiro, pinos, dados, cartas, ficha para anotar a pontuação e escala de referência 

para o fim do jogo). Após uma breve explicação sobre as regras e intencionalidades do jogo, 

os alunos escolheram os coordenadores (prefeito/a) e iniciaram a partida. 

Figura 3 e 4: estudantes utilizando o Jogo do Ecocidadão 

    

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Seguindo as regras pré-estabelecidas (APÊNDICE G), os jogadores foram divididos por 

eleição, indicação e sorteio em cinco categorias. Um se tornou o coordenador do jogo e, 

ficando com as cartas na mão, assumiu o papel de PREFEITO ou PREFEITA da cidade 

(alguns jogadores se candidataram, e os demais votaram em quem queriam como prefeito/a; 

em dois grupos, houve apenas uma candidatura, que foi referendada pelos demais). O/a 
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prefeito/a eleito/a nomeou a/o  SECRETÁRIA/O DO MEIO AMBIENTE. Os demais 

jogadores tinham três categorias: CIDADÃ/ÃO, EMPRESÁRIO/A, AMBIENTALISTA. 

Esses papéis foram definidos por escolha. 

A opção por esses papéis no jogo foi de simular a lógica de uma cidade e sua gestão, sempre 

remetendo à diversidade de atores sociais que podem produzir problemas socioambientais ou 

participar na elaboração de soluções para os mesmos. 

Durante a utilização do jogo, percebemos que a dificuldade na leitura, própria da educação 

básica brasileira, dificultou sua aplicabilidade prática. Foram necessárias intervenções em 

dois grupos para auxiliar os coordenadores do jogo na realização da pergunta. Essa 

dificuldade de leitura foi desmotivando os participantes do jogo, por isso a necessidade de 

intervenção do professor. 

Observamos então que era preciso repensar a lógica de perguntas e respostas do jogo, 

simplificando a linguagem ainda mais para adequá-lo à fase etária do público que o estava 

utilizando. Isso, contudo, sem perder o conteúdo e a intenção de refletir criticamente as 

relações socioambientais. Uma opção para auxiliar na dificuldade de leitura levou a uma 

segunda versão das cartas: produzir cartas para o/a prefeito/a, que poderá fazer a leitura e ter o 

controle da pontuação das questões, e cartas específicas para os/as jogadores/as, contendo 

apenas as perguntas, para que eles leiam ou acompanhem a leitura do/a prefeito/a. Isso 

facilitaria a dinâmica de leitura e interpretação das perguntas realizadas durante as partidas do 

jogo. 

Os estudantes interagiram suficientemente com o jogo pedagógico e entre si. Fizeram as 

perguntas, buscaram soluções, registraram as pontuações. Porém, no final, não foi possível 

fazer uma comparação com a escala elaborada para uma “cidade ecologicamente equilibrada” 

(APÊNDICE VIII) de maneira satisfatória, pois o tempo da aula findou e a forma como os 

coordenadores anotaram não permitiu fazer uma soma das respostas. Isso se deu devido à não 

compreensão ou ao não seguimento das instruções dadas pelo pesquisador. 
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Figura 5: aplicação do jogo pedagógico 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Na quinta e última oficina realizada, aplicamos um questionário (APÊNDICE X) para 

avaliação e validação do jogo pedagógico. Pensando o processo de validação de material 

educativo, elaboramos perguntas dentro do referencial teórico de Gabriel Kaplún (2003). 

Seguimos a lógica de três eixos orientadores: conceitual, pedagógico e comunicacional. 

Na leitura das respostas dadas no eixo conceitual, percebemos que, embora as perguntas 

solicitassem um desenvolvimento textual mais amplo, os retornos foram bem objetivos; isso 

se deu devido à precariedade de habilidades com a escrita, algo comum entre estudantes da 

educação básica. Isso deixou abertas algumas opiniões dos alunos, mas suas respostas se 

apresentaram relevantes para a validação.  

As respostas dos estudantes afirmaram que é relevante e necessário a utilização de um jogo 

pedagógico envolvendo o tema da Educação Ambiental, como também afirmaram ter 

aprendido novos conhecimentos sobre os problemas socioambientais de seu bairro e cidade. 

Isso demonstra que ocorreu uma instrumentalização de saberes sistematizados e também uma 

incorporação de novos conhecimentos, ou melhor, uma experiência catártica no processo de 

ensino e aprendizado, segundo Saviani (2007, p. 420). 

Uma das respostas, de um aluno, afirmou: “sim, porque eu aprendi que não é só o governo 

que precisa limpar o esgoto. Nós temos que parar de jogar lixo”. Essa resposta toca num 
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ponto que nossa intervenção objetivava: ampliar a compreensão política que os problemas 

socioambientais trazem consigo, incluindo a participação ativa de todos os atores sociais. O 

mesmo aluno apontou que o papel do cidadão é “cobrar dos políticos” soluções para os 

problemas que a cidade enfrenta. Vemos aí um germe de politização que pode ser trabalhado 

e ampliado. 

Ainda dentro do eixo conceitual, investigamos se o referencial teórico marxista, que analisa 

criticamente o sistema capitalista, foi percebido pelos estudantes. 66,67% afirmaram que 

perceberam os efeitos nocivos do capitalismo ao equilíbrio ecológico e que concordam que o 

modo de produção determina a relação com a natureza. Essa pergunta foi explicada para os 

estudantes de forma mais acessível, para que compreendessem o que era “modo de produção” 

e “capitalismo”. Realizamos isso após conversa prévia com a professora, que foi companheira 

na pesquisa, e também com a pedagoga. Notamos que a maioria dos alunos e alunas 

incorporaram de forma propedêutica a crítica marxista e analisaram sua realidade a partir 

dessa lógica e interpretação. 

Já no eixo pedagógico, buscamos averiguar a dinâmica e o potencial de ensino, a clareza e a 

objetividade do material para a faixa etária do grupo envolvido. Todos afirmaram que as 

regras estão claras e que auxiliam na utilização do material. Quanto à linguagem, se está clara 

e acessível ou se muito difícil, apenas um estudante “não respondeu”, dois disseram “mais ou 

menos” e seis afirmaram “sim”, que a linguagem está fácil. A maioria absoluta afirmou que o 

jogo auxilia na reflexão e mobiliza o pensar em variadas questões: “cuidar do meio 

ambiente”, “ser um cidadão melhor”. 

A questão 08 do eixo pedagógico foi a que apresentou maior variação nas respostas dadas. 

Perguntamos: “De quem é a responsabilidade de enfrentar os problemas ecológicos que as 

cidades e os ecossistemas enfrentam hoje?” 44,44% disseram que a responsabilidade é “dos 

governantes e dos cidadãos”; 33,33% afirmaram ser do “prefeito” e 22,22% responderam ser 

dos “cidadãos”. Essa variação expressiva nos leva a refletir sobre alguns pontos importantes. 

A intencionalidade do conteúdo, da proposta pedagógica do jogo e da intervenção da pesquisa 

era promover uma experiência de ensino que despertasse para uma cidadania emancipatória e 

iniciasse uma politização dos estudantes. Pensamos que isso ocorreu, pois a utilização dos 

conceitos “prefeito” e “cidadão” demonstra que os estudantes incorporaram o saber ensinado. 

Porém, a compreensão dos papéis de cada ator público, numa dada organização política, 
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precisa ser mais explorada para que os alunos e alunas amadureçam seu conhecimento sobre a 

estrutura estatal que possuímos e deem passos na percepção de que há uma responsabilidade 

de todos, mas de que também há interesses políticos e econômicos que se combatem dentro da 

lógica de luta de classes na sociedade. 

Por fim, no eixo comunicacional, notamos que o jogo atendeu à transmissão da informação do 

saber intencionalmente escolhido. A totalidade dos alunos afirmou que a opção pelo jogo de 

tabuleiro atendeu aos objetivos a que nos propusemos, que os temas socioambientais foram 

estudados com relevante, embora relativo sucesso. Uma aluna resumiu seu aprendizado com a 

seguinte frase: “Eu aprendi que a responsabilidade é de todos”.  

Nesse eixo, percebemos também que era preciso aprimorar o jogo no que se refere ao design e 

à comunicação visual com o vínculo com a cidade de Vitória, para que os estudantes 

percebessem que a opção pelo mapa quer vinculá-los ao espaço onde habitam. A versão final 

do material educativo contém as adaptações necessárias para sua melhoria, embora ainda 

aberto a alterações e ajustamentos que os/as educadores/as que o utilizarem futuramente 

queiram realizar. 

O material educativo também foi validado numa reunião realizada na escola com pais de 

alunos, educadores e lideranças locais.  Nessa oportunidade, conduzimos uma partida do jogo 

para que os presentes conhecessem o seu conteúdo, sua intencionalidade, e emitissem 

opiniões sobre a relevância do jogo para o aprendizado da cidadania emancipatória e para a 

Educação ambiental. Essa validação foi registrada em vídeo, arquivado pela pedagoga da 

escola. Os presentes destacaram que o material possui grande potencial para ensinar EA numa 

perspectiva crítica e que a dinâmica da PHC está claramente vista na estruturação da 

intervenção e no conteúdo do material. Frisaram ainda que o referencial teórico do marxismo 

está claro na reflexão proposta e que o Jogo do Ecocidadão atingiu seu objetivo: ser uma 

proposta didática para o trabalho de ensino de temas da Educação Ambiental Crítica no 

contexto urbano. 
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6 CONSIREDAÇÕES FINAIS 

Diante do quadro de crise socioambiental vivenciado pela humanidade, é preciso que se 

invistam todos os esforços na promoção de ações educativas que mobilizem novas gerações 

de ativistas e militantes em defesa da vida no planeta. Desde a década de 60 do século 

passado, temos assistido a amplas reflexões sobre a crise ecológica que a humanidade vem 

produzindo. Essa crise é fruto do modo de produção capitalista industrial e financeiro e da 

cultura consumista devastadora que se instalou em grande parte do planeta. Para se 

compreender esse momento delicado das relações socioambientais estabelecidas, podemos 

ponderar o que Leonardo Boff (2012) nos apresenta: “Qual é o problema atual? O problema é 

que a regulação normal da Terra está falhando e que está se aproximando do estado crítico 

quando toda a sua vida pode correr perigo [...]” (p. 12). 

Dentro de uma visão mais sociológica, buscamos evidenciar a relação profícua entre 

Pedagogia Histórico-Crítica e Educação Ambiental, demonstrando a fecundidade educativa de 

se valer dos pressupostos pedagógicos de Saviani (2011) e seus colaboradores, para subsidiar 

as ações educativas que tocam na temática ecológica em todos os seus níveis. 

A pesquisa em tela expôs que a utilização do jogo educativo como ferramenta de ensino 

possui vantagens consideráveis para a práxis pedagógica. E também que a PHC é uma 

proposta teórica e metodológica para aprofundar, à luz do materialismo histórico-dialético, as 

questões que orbitam a reflexão da EA. 

A proposta de intervenção potencializou a reflexão a partir da realidade local do bairro e 

forneceu o conhecimento sistematizado e crítico sobre a relação dos seres humanos com a 

natureza, entendendo o ambiente como uma totalidade. E, dentro dessa visão, buscou fazer 

entender que os problemas sociais, a desigualdade, a pobreza econômica são também 

sintomas do mesmo processo de adoecimento da vida no planeta, uma “falha metabólica” 

(FOSTER, 2014, p. 201), há muito tempo anunciado. Os problemas advindos da estrutura de 

classe que o capitalismo estruturou culturalmente estão dentro do pacote de impactos da crise 

socioambiental atual. 

Algumas ideias merecem ser retomadas nesta conclusão. Com o objetivo de aprofundar de 

maneira crítica o tema da cidadania, percebemos na revisão de literatura que apenas algumas 

pesquisas acadêmicas trabalharam o potencial da Pedagogia Histórico-crítica para práticas de 



72 

 

ensino numa lógica de conscientização ecológica questionadora e emancipatória. Nosso 

trabalho optou por este diferencial: a utilização da potencialidade pedagógica do referencial 

de Saviani (1987, 2011) pode abrir novos horizontes nas ações educativas que se propõem a 

articular cidadania emancipatória e educação ambiental. Buscamos possibilitar aos envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem da pesquisa uma visão totalizante do fenômeno da 

degradação socioambiental, pois acreditamos que a perspectiva das humanidades, e sua 

tradição de pensamento crítico e engajamento social, nos ajuda a observar e refletir sobre 

variados pontos de vista. 

O trabalho educativo nos ambientes escolares é desafiante no cenário brasileiro. Embora a 

educação seja direito conquistado e garantido na Constituição Federal de 1988, há um longo 

caminho de lutas a serem travadas para que as políticas públicas educacionais atendam de 

maneira justa a todos os cidadãos. Temos diante de nós uma realidade marcada por inúmeras 

desigualdades, poucos investimentos em capacitação de professores e infraestrutura escolar. É 

nesse contexto que o trabalho pedagógico de milhares de professores tenta dar conta do 

elementar da educação básica, escrever, ler, calcular com operações básicas. Dentro desse 

quadro, há um conjunto de leis nacionais e estaduais que regulam a Educação Ambiental 

(APÊNDICE H) em seus aspectos gerais, incluindo nos espaços formais de educação. Porém, 

os desafios que os sujeitos envolvidos no ambiente escolar enfrentam tornam o trabalho um 

exercício de resistência e teimosia. É imprescindível que as políticas públicas para educação 

sejam garantidas em sua efetivação, isso passa pelo trabalho objetivo com uma formação para 

a relação amadurecida com um ambiente. A opção por um referencial marxista para executar 

a intervenção pedagógica nessa pesquisa se deu por convicção de que o trabalho educativo é 

uma militância contra a lógica hegemônica que está estabelecida. 

Os referenciais teóricos adotados permitiram adentrar na inter-relação entre cidadania 

emancipatória e Educação ambiental à luz do materialismo histórico-dialético. Assim, 

demonstramos o cenário de reflexão científica que articula o pensamento marxiano com as 

questões socioecológicas. Com essa base, notamos que, promovendo a participação social, 

com politização consciente, pode-se contribuir para um processo educativo que alimente uma 

interação fecunda que transforme a sociedade a partir de pequenas ações. E, com isso, 

promover um modelo produtivo que não aliene seus cidadãos, mas os emancipe para 

continuar o desenvolvimento coletivo da humanidade. O foco específico deste trabalho foi 
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com sujeitos da vida urbana, mas intervenções semelhantes podem ser adaptadas para 

diferentes contextos e ambientes. 

Portanto, reiteramos que essa proposta de intervenção poderá ser replicada em outros espaços, 

por outros educadores, fazendo as adaptações necessárias para o ensino de humanidades que 

verse sobre Cidadania emancipatória e Educação Ambiental Crítica. Finalizamos agradecendo 

aos estudantes, que contribuíram para o melhoramento funcional e de conteúdo do jogo 

pedagógico, que estará disponível para futuras pesquisas e práticas de ensino que se basearem 

no aporte teórico da PHC e nas tendências críticas em geral. 
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APÊNDICE A: CARTA DE ANUÊNCIA, AUTORIZAÇÃO PARA 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 



83 

 

APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO (TCLE) 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

 

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

A pesquisa “Cidadania emancipatória e Educação Ambiental: conscientização a partir da 
Pedagogia Histórico-Crítica” será conduzida pelo pesquisador Adriano de Souza Viana que será 
realizada na referida escola e em seu entorno. Essa investigação está vinculada ao mestrado do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidade (PPGEH) do IFES– campus Vitória, 
situado na Avenida Vitória, 1729, Bairro Jucutuquara, Vitória, ES. Tel. 3331-2203; E-mail: 
ppgeh.vi@ifes.edu.br. 
Para qualquer outra informação, o(a) Sr.(a) poderá entrar em contato com a pesquisador no 
telefone  (27) 9.9725-0964.  

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Apresentação da pesquisa. 
A presente pesquisa quer propor uma intervenção pedagógica com aulas que trabalhem o tema 
da educação ambiental vinculada com a problematização de uma cidadania ativa e crítica. Para 
isso será proposto aulas no contexto escolar e uma visita técnica e mediada ao entorno da escola, 
destacando problemas ambientais e como a participação popular pode influenciar na solução 
desses problemas ou em seu agravamento. 

Objetivos da pesquisa. 
Investigar o conceito de cidadania emancipatória na sua relação com práticas da educação 
ambiental, numa perspectiva histórico-crítica, para propor material educativo que auxilie no 
trabalho escolar da EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio, ampliando a relação pedagógica com 
o contexto da cidade de Vitória, ES. 

Metodologia (forma de participação na pesquisa). 
A participação é voluntária e se dará por meio da presença e interação em aulas no espaço 
escolar, como também em aulas de campo e na participação em um jogo educativo sobre 
educação ambiental. Para fornecer informações sobre o perfil dos alunos que participarão da 
pesquisa você será convidado a responder um questionário com informações gerais. 

Confidencialidade. 
Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 
divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Desconfortos e/ou Riscos. 
Sua participação nessa pesquisa poderá acarretar desconfortos pelo embate com ideias 
contrárias, que facilmente podem ser minimizadas pelo diálogo franco e sincero.  

Benefícios. 
Se você aceitar participar estará contribuindo com a elaboração de um material educativo que tem 
como objetivo ser uma sugestão didática para o trabalho de educação ambiental e cidadania 
emancipatória em contexto urbano. Após a finalização de tal material ele estará disponível para 
acesso no site do programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidade do IFES– campus 
Vitória. 

Critérios de inclusão e exclusão 

A inclusão dos participantes na pesquisa será feita pelo critério de estar matriculado na Escola 
Edna de Mattos Siqueira Gáudio e apresentar o termo de assentimento assinados pelos 
responsáveis.  
 

Liberdade de participação na pesquisa 

mailto:ppgeh.vi@ifes.edu.br
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Sua participação se dará de forma voluntária, podendo a qualquer momento decidir sair da 
mesma sem nenhuma penalidade pela decisão. 
 

Forma de ressarcimento ou indenização. 
A participação na pesquisa não acarretará nenhuma despesa por parte dos participantes. 
 

C) CONSENTIMENTO 

Nome completo do participante da pesquisa: 

Vitória, _____ de _____________ de 2017. 
 

________________________________ 

Assinatura do Responsável legal do Participante 

 

 

Eu declaro, na condição de pesquisador, ter apresentado o estudo ao participante da pesquisa, 
explicando seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da melhor forma possível 
às questões formuladas. 

Vitória, _____ de _____________ de 2017. 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação da pesquisa 
podem ser comunicadas ao Sr(a) Adriano de Souza Viana, via e-mail: 
adrianosviana@yahoo.com.br,ou telefone: 27 9 9725 0964; 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante da 
pesquisa: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 
Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255 -  Tel: (27) 3357-7518 e 
3357-7530 - e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 

mailto:comite.etica@emescam.br
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APÊNDICE C: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) 
Menores participantes da pesquisa 

 
 

A) INFORMAÇÕES DA PESQUISA 

Pesquisador responsável: Adriano de Souza Viana;  
Instituição de origem: Instituto Federal do Espírito Santo - Endereço: Av. Vitória, 1729 - 
Jucutuquara, Vitória - ES, 29040-780; Programa de Pós-graduação em Ensino de Humanidades – 
Mestrado 

B) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE DA PESQUISA 

Apresentação da pesquisa. 
Esta pesquisa quer propor uma atividades em aulas que trabalhem o tema da educação 
ambiental, ou seja, cuidado com a vida como um todo. Para isso será proposto aulas na 
escola e uma visita acompanhada ao entorno da escola, destacando problemas ambientais 
e como a participação dos moradores do bairro pode influenciar na solução desses 
problemas ou em seu agravamento. 

Objetivos da pesquisa. 
Investigar o tema da cidadania e da educação ambiental, numa perspectiva crítica. Com isso 
se quer propor um material educativo, em forma de jogo pedagógico, que auxilie no trabalho 
escolar da EMEF Edna de Mattos Siqueira Gáudio, ampliando a relação educacional com o 
contexto da cidade de Vitória, ES..    

Metodologia (forma de participação na pesquisa). 
A participação é voluntária e se dará por meio da presença e interação em aulas no espaço 
escolar, como também em uma aula de campo e na participação em um jogo educativo 
sobre educação ambiental.  

Confidencialidade. 
Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 
divulgada, sendo guardada em sigilo. Todos os dados e instrumentos utilizados na pesquisa 
ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo 
serão destruídos. 

Desconfortos e/ou Riscos. 
Sua participação nessa pesquisa poderá acarretar desconfortos pelo embate com ideias 
contrárias, que facilmente podem ser minimizadas pelo diálogo franco e sincero. 

Benefícios. 
Se você aceitar participar estará contribuindo com a elaboração de um material educativo 
que tem como objetivo ser uma sugestão didática para o trabalho de educação ambiental e 
cidadania em contexto urbano. Após a finalização de tal material ele estará disponível para 
acesso no site do programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidade do IFES– 
campus Vitória. 

Critérios de inclusão e exclusão (se for o caso) 

A inclusão dos participantes na pesquisa será feita pelo critério de estar matriculado na 
Escola Edna de Mattos Siqueira Gáudio e apresentar o termo de assentimento assinados 
pelos responsáveis.  

Liberdade de participação na pesquisa 

Sua participação se dará de forma voluntária, podendo a qualquer momento decidir sair da 
mesma sem nenhuma penalidade pela decisão. 

Forma de ressarcimento ou indenização. 
Não se aplica. Porque a participação na pesquisa não irá causar despesas. 

C) CONSENTIMENTO 
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Nome completo do participante da pesquisa: 
_________________________________________________ 

Local, data e assinatura.  
________________,____ de                         de 2017.      

      ______________________________________ 

 

Eu, Adriano de Souza Viana, declaro, na condição de pesquisador, ter apresentado o estudo ao 
participante da pesquisa, explicando seus objetivos, natureza, riscos e benefícios e ter respondido da 
melhor forma possível às questões formuladas. Após a assinatura deste documento o responsável 
pelo participante menor irá receber uma via deste documento.  

Local, data e assinatura.  

________________,____ de                         de 2017. 

     _______________________________________ 

 

Quaisquer questões relativas ao estudo ou o pedido de exclusão da participação da 
pesquisa podem ser comunicadas ao Sr(a) Adriano de Souza Viana, via e-mail: 
adrianosviana@yahoo.com.br, ou telefone: 27 9 9725 0964; 

Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para recurso ou reclamações do participante da 
pesquisa: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEP 
Av. Rio Branco, nº 50 – Santa Lúcia – Vitória – ES – CEP: 29056-255 -  Tel: (27) 3357-7518 e 3357-
7530 - e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br 

 

mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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APÊNDICE D: TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO DO 

PESQUISADOR 
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APÊNDICE E: TABULEIRO DO “JOGO DO ECOCIDADÃO” 
 

 

 
Dimensões: 50 cm x 50 cm. 
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APÊNDICE F: CARTAS DO JOGO: FRENTE E VERSO14. 
 

 

 
 

                                                       
14 Nas cartas para os jogadores não conterá a pontuação. Ficando a pontuação por responsabilidade do 

coordenador do jogo. As cartas para os jogadores são para auxiliar na leitura das perguntas e respostas. 
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APÊNDICE G: REGRAS DO “JOGO DO ECOCIDADÃO” 

 
Para jogar coletivamente o “Jogo do Ecocidadão” é preciso dos itens listados abaixo. 

Lembrando que o objetivo do jogo é dispertar nos estudantes a reflexão sobre problemas 

socioambientais a partir da crítica ao modo de produção capitalista. 

 

Peças: 

Tabuleiro, Dois dados, Pinos para identificar jogadores, Cartas para as jogadas. 

 

REGRAS: 
1 – Deve-se jogar com 5 pessoas (caso haja mais jogadores pode-se formar duplas nas 

categorias) 

2 – Os jogadores serão divididos por eleição, indicação e sorteio em cinco categorias. Um 

coordenará o jogo ficando com as cartas na mão, será o PREFEITO ou PREFEITA da cidade 

(os jogadores se canditadam, e os demais votam em quem querem como prefeito/a); O 

prefeito/a eleito/a nomeará a/o  SECRETÁRIA/O DO MEIO AMBIENTE, os demais serão: 

CIDADÃ/O, EMPRESÁRIO, AMBIENTALISTA. Pode-se decidir quem joga primeiro por 

meio de sorteio, como “zerinho ou um” e “par-ou-ímpar” ou jogando os dados. 

3 – Cada jogador lançará os dados nas rodadas do jogo, andando com os pinos a partir do 

ponto inicial em sentido anti-horário. O tabuleiro não possui casa final, o jogador pode cair na 

mesma casa duas vezes ou mais, dependendo do número de rodadas definidos pelo grupo. 

Pode-se definir no início quantas vezes cada um jogará os dados (ex.: 10 vezes para cada um). 

Nas casas que pararem haverá problemas socioambientais para se propor soluções. Os 

problemas estarão colocados como perguntas, com alternativas para serem escolhidas pelo 

jogador da vez. 

4 – Cada alternativa terá uma pontuação diferenciada que será anotada pelo/a prefeito/a. 

5 – Ao final do jogo o/a prefeito/a somará os pontos de cada jogador individualmente, e 

também somará os pontos de todos juntos comparando com a Escala de referência para uma 

cidade ecologicamente equilibrada. 

 

TEMAS ESCOLHIDOS PARA O CONTEÚDO DAS CARTAS: 
1 Tratamento de esgoto 

2 Racionamento de água 

3 Produção de energia 

4 Projeto de um parque urbano 

5 Lei para se criar um reserva ambiental 

6 Projeto de reflorestamento de nascentes 

7 Ocupação de áreas de risco 

8 Praias poluídas 

9 Crescimento planejado 

10 Projeto urbano para ciclovias 

11 Mobilidade urbana 

12 Instalação de um parque industrial 

13 Descarte de lixo em terrenos baldios 

14 Criação de uma cooperativa de coletores de material reciclável 
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ESCALA DE REFERÊNCIA PARA UMA CIDADE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADA. 

 
 
 
SUGESTÕES DE REFLEXÃO APÓS RODADAS DO JOGO. 

 
 No jogo da Educação Ambiental não há apenas um ganhador e vários perdedores. Ou 

todos ganham, ou todos perdem. O cuidado com a vida no planeta exige 

corresponsabilidade e participação ativa de todos. 
 Quais problemas socioambientais afetam nossa cidade? O modelo de produção 

adotado pela maioria da sociedade mundial tem causado a degradação socioambiental. 
 O jogo te ajudou a conhecer melhor os problemas socioambientais de seu bairro e sua 

cidade? 
 Temas pra pensar: Cooperação; Modo de produção; Desigualdade social; Etc... 
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APENDICE H - LEGISLAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Dentro da linha de reflexão crítica desta pesquisa que realizamos na escola, é importante destacar, para 

o enriquecê-la, a legislação nacional e estadual construída para que a Educação Ambiental ganhasse 

espaço dentro dos processos educativos do nosso país. Visando a argumentar que a nossa pesquisa 

também possui base fincada em aspectos legais, citaremos dois programas nacionais, o Programa 

Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) e o Programa Nacional de Formação de Educadoras(es) 

Ambientais (PROFEA), que se baseiam na Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999. 

Destacaremos, ainda, a lei capixaba nº 9.265, de 15 de julho 2009, que estabelece a Política Estadual 

de Educação Ambiental, a descrição direta sobre a cidadania emancipatória. 

Surgido em 1994, o PRONEA nasceu em função da Constituição Federal de 1988 e dos compromissos 

internacionais assumidos com a Conferência do Rio, em 1992. Na 2ª edição do programa, em 2003, 

deu-se a consolidação das Políticas Nacionais de Educação Ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 

1999). Esse documento de referência chegou a 2014 com sua 4ª edição do texto oficial, após ser 

enriquecido pela consulta pública nacional, realizada em 2004, a centenas de educadores e educadoras 

ambientais, e com anexos ligados ao tema da Educação Ambiental.  Esse texto apresenta as Diretrizes, 

os Princípios, a Missão, os Objetivos, os Públicos, as Linhas de ação e as estratégias para a 

implementação da Política Nacional em questão.  

Dentre os 13 princípios do programa, dois se destacam em consonância com a pesquisa que 

executamos. São eles: “Enfoque humanista, histórico, crítico, político, democrático, participativo, 

inclusivo, dialógico, cooperativo e emancipatório” e “Compromisso com a cidadania ambiental” 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014, p. 26). Nota-se que a legislação nacional para a 

Educação Ambiental tem nos textos oficiais dos programas desenvolvidos orientações que apontam 

para uma visão diferenciada sobre concepção de cidadania, vinculada a um enfoque emancipatório. 

Dentro dessa regulamentação legal da Educação Ambiental, e alicerçado no PRONEA, foi criado o 

PROFEA. Esse programa foi orientado, sobretudo, pelo Documento Técnico nº 8 do Ministério do 

Meio Ambiente. No detalhamento dos Fundamentos da Formação de Educadoras(es) Ambientais, 

temos a apresentação de 10 fundamentos, os quais tiveram como objetivo facilitar o diálogo da 

proposta fundadora da política de formação com as diversas propostas que estavam em andamento por 

todo o país. Posto isso, é preciso que sublinhemos o terceiro fundamento para a proposta formativa. 

O fundamento III para Formação de Educadoras(es) Ambientais do PROFEA se apresenta como 

“Intervenção educacional crítica e emancipatória”. Vemos claramente que seu objetivo diz muito 

para o trabalho de pesquisa que realizamos. Esse fundamento compreende a aprendizagem com a 

Educação Ambiental como “um processo de potencialização dos indivíduos e grupos para 
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transformação de suas realidades. Esta potencialização passa pela realização de intervenções 

socioambientais reflexivas, educacionais, críticas e emancipatórias” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2006, p. 11). 

Em âmbito estadual, no Estado do Espírito Santo, foi promulgada, em 15 de julho de 2009, a Lei nº 

9265. Essa lei institui a Política Estadual de Educação Ambiental e orienta outras providências sobre o 

tema. Já na introdução, em seu artigo 4º, vê-se menção direta ao tema central do projeto de pesquisa 

que realizamos. Lê-se: “Art. 4º A Educação Ambiental é objeto constante de atuação direta da prática 

pedagógica, das relações familiares, comunitárias e dos movimentos sociais na formação da cidadania 

emancipatória” (ESPÍRITO SANTO, 2009). Também dentre os nove objetivos fundamentais para a 

Educação ambiental descritos no capítulo primeiro da lei se vê novamente citação direta. No objetivo 

oitavo, lê-se: “VIII -  fortalecer a cidadania emancipatória dos povos e a solidariedade como 

fundamentos para a atual e as futuras gerações” (ESPÍRITO SANTO, 2009). 

Portanto, percebemos que os programas governamentais que buscam pôr em prática a Política 

Nacional e a Estadual de Educação Ambiental apontam para um horizonte de reflexão que toca no 

tema da cidadania emancipatória. A proposta de pesquisa que elaboramos e aplicamos visou a articular 

essa temática com a proposta de Educação Ambiental dentro de um processo pedagógico histórico-

crítico. Acreditamos que atividades de ensino com a Educação Ambiental podem contribuir para o 

Ensino de Humanidades na formação de cidadãos participativos e politicamente conscientizados. 

No entanto, é preciso destacar que a legislação vigente no país não dialoga apenas com a perspectiva 

crítico-dialética. “A literatura sobre a Educação Ambiental mostra que existem diferentes concepções 

que estão associadas a diferentes fundamentações epistemológicas” (NOGUEIRA, 2014, p. 73). As 

políticas para Educação Ambiental também estão permeadas das perspectivas pragmática e positivista. 

Ambas não questionam o modo de produção capitalista na sua relação histórica com a deterioração da 

harmonia ecológica.  Sendo assim, deixamos claro que adotamos, em nossa investigação, uma visão 

filosófica a partir do materialismo histórico-dialético para o trabalho de intervenção pedagógica com a 

Educação Ambiental. 
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APÊNDICE I: QUESTIONÁRIO DE VALIDAÇÃO DO MATERIAL EDUCATIVO 
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