
  

Ituiutaba, 21 a 23 de nov. 2018 

1  

  

CONCEPÇÕES DE MEIO AMBIENTE DE ALUNOS DO ENSINO  

MÉDIO  

  

Dafne Yulli Pereira Merlino  
daf.yulli@gmail.com   

Universidade de São Paulo  

  

1. INTRODUÇÃO   

Atualmente há um reconhecimento mundial sobre a complexidade dos problemas 

que afetam o meio ambiente. As preocupações acerca do esgotamento dos recursos 

naturais do planeta deixaram a academia e passaram a fazer parte do cotidiano midiático, 

acarretando uma maior discussão sobre os problemas ambientais, como o desmatamento, 

as alterações climáticas, a destruição da camada de ozônio, o aquecimento global, entre 

outros. As produções em torno do tema aumentam ao longo dos anos (LE GRANGE, 

2015), com a escrita de artigos e livros, a produção de filmes e documentários, convenções 

intergovernamentais, acordos, políticas e leis, termos como meio ambiente e 

sustentabilidade passaram a ser incorporados ao cotidiano das pessoas.   

Após o período da Segunda Guerra Mundial, o mundo se viu pressionado diante 

de uma série de problemas a serem resolvidos, como a produção de alimentos e os avanços 

tecnológicos, onde valia a premissa “crescimento a qualquer custo”. Com os impactos 

causados por tais ações, surge uma preocupação com a então chamada Crise Ambiental 

(SHONS, 2012), que deu início a uma agenda de conferências de questão ecológica, para 

discussão sobre os grandes problemas ambientais e a elaboração de propostas e estratégias 

de ação, como a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, pelas Nações 

Unidas em Estocolmo (1972) e a Conferência do Rio (ECO92 ou RIO-92, em 1992) 

(SHONS, 2012). Foi na Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, em 

Estocolmo (1972) que foi evidenciada a responsabilidade do ser humano em sua relação 

com o meio ambiente, atribuindo à educação uma importância para a resolução dos 

problemas (RAMOS, 2001), em um primeiro pronunciamento sobre a necessidade de uma 

Educação Ambiental para a mudança dessa relação.   

Ao atribuir a responsabilidade de transformadora da relação ser humano e meio 

ambiente à educação, como uma medida de solução para a crise ambiental, se assume uma 
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relação de causa e efeito entre esses fatores: relação ser humano e meio ambiente, que 

teve como consequência a crise ambiental. De fato, muitos estudos indicam uma 

preocupação e uma necessidade de mudança dos valores e atitudes na relação ser humano 

e meio ambiente como forma de superar a crise ambiental (RAMOS, 2001; SANTOS & 

IMBERNON, 2014; FALCÃO & ROQUETTE, 2007; BARROS et al., 2017; BRASIL, 

1998; LE GRANGE, 2015), uma vez que a concepção e percepção ambiental do ser 

humano está diretamente relacionada com a ação deste sobre o meio ambiente 

(OLIVEIRA et al., 2006; PANOSSO, 2011)  

Assumindo que essa concepção e percepção do meio ambiente e de natureza é 

socialmente e, portanto, culturalmente construída (PANOSSO, 2011; SANTOS, 2002; LE 

GRANGE, 2015) e que a maneira de identificar e conceber a natureza leva a um modo 

específico de relação com ela (PANOSSO, 2011), o presente trabalho buscou discutir 

quais construções sociais levam ao modelo de relação entre ser humano e meio ambiente 

no Brasi,, país de maioria populacional negra (ARAÚJO & MORAIS, 2013), nativa 

indígena e colônia europeia, por meio da coleta de questionários de escala 

Likertrespondidos por alunos do ensino médio público de uma escola estadual do interior 

do estado de São Paulo, que foram analisados por análise fatorial em software estatístico 

RStudio versão 0.99.902 (R Core Team, 2016).  

O objetivo do questionário foi avaliar o perfil dos alunos em relação às suas 

concepções sobre meio ambiente, entre uma concepção naturalista (onde meio ambiente 

e natureza é o intocado pelo ser humano, colocando-o externo ao meio) e uma concepção 

socioambiental (onde o ser humano e sua cultura é agente pertencente do meio ambiente 

e da natureza). O questionário conta com doze questões seguidas de uma escala Likert de 

cinco pontos. Cada item do questionário é referente a uma imagem que foi projetada em 

sala de aula e deveria ser respondido de acordo com o nível de concordância do aluno 

para a afirmação: “A imagem projetada representa o meio ambiente.”.  

  

2. DESENVOLVIMENTO   

Na análise dos resultados, os alunos puderam ser divididos em quatro grupos distintos: A. 

Naturalista; B. Socioambiental (dividido em B1. Socioambiental restrito e B2. 

Socioambiental holístico) e C. Não entende. A categoria “C. Não entende” reúne os 
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sujeitos que foram tomados como ruídos na análise, como sujeitos que não entenderam o 

questionário ou não se dedicaram para responder, respondendo aleatoriamente e é 

composto por uma baixa porcentagem do total de sujeitos. Quando se compara as imagens 

do questionário que contem elementos culturais humanos urbanos com imagens de 

natureza intocada, 74% dos sujeitos da pesquisa possuem uma concepção naturalista de 

meio ambiente, porém quando comparados os elementos culturais humanos indígenas 

com os elementos de natureza intocada, 53% dos sujeitos possuem uma concepção 

socioambiental do meio ambiente, classificando o ser humano indígena em uma categoria 

diferente do ser humano urbano, em compreensão das diferenças culturais e reprodução 

de racismo de cor de pele (pela classificação do ser humano indígena como outra categoria 

de ser humano).  

Apesar de ser o segundo país com a maior população negra no mundo e um país 

nativo indígena (ARAÚJO & MORAIS, 2013), os resultados obtidos não vão de encontro 

com as cosmovisões dessas culturas mas sim com a cosmovisão europeia, o que faz 

sentido uma vez que o Brasil, concebido como colônia de exploração europeia, passou 

por um processo histórico de colonização e estabelecimento do eurocentrismo, que 

envolve a subjugação dos diferentes povos, culturas e saberes em prol da valorização de 

uma cosmovisão, dita como a verdadeira. Assim, os eventos históricos da colonização 

incluíram o domínio da política, da religião, da filosofia, das ciências e suas formas de 

produção de conhecimentos e da educação na sua forma escolarizada sobre o pretexto de 

ser civilizado pelo ser europeu da cultura ocidental.  

Na cosmovisão ameriindígena, a relação ser humano e meio ambiente é pautada 

por um princípio de continuidade entre a natureza e a cultura, onde as ideias de natureza 

constituem uma “atitude moralmente carregada frente à natureza, que informa e guia suas 

práticas e manejo e de seus recursos” (ÅRHEM, 1993 apud PANOSSO, 2011, p. 43), 

pautada pela continuidade entre o mundo natural e o mundo humano, comportamento 

permitido por um sistema que integra ideias, valores e práticas. Esse princípio de 

integração também é presente na cosmovisão africana e pressupõe a inclusão para tornar 

o indivíduo completo sem perder peculiaridades.   

Para o africano Banto, a finalidade da existência humana está estabelecida no 

Universo e é direcionada ao encontro do equilíbrio e da harmonia entre o ser humano e a 
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natureza no universo, na sua individualidade e coletividade integrada, num respeito intimo 

aos ritmos da natureza (DOMINGOS, 2011). A desintegração, separação e isolamento é 

rejeitada pelo ser humano africano, pois esse, assim como os demais elementos da 

natureza, compartilha uma mesma energia de vida que os unifica ao mesmo passo em que 

a natureza unifica o indivíduo da sua condição genealógica e religiosa (DOMINGOS, 

2011).  

No decorrer da história eurocêntrica, o conceito de natureza e a relação ser 

humano e meio ambiente passaram por diversas reformulações e valores.  

Foi com o desenvolvimento da Ciência Moderna na Renascença que se consolidou o 

pensamento cartesiano, que tem como um dos seus fatores a valorização do indivíduo e o 

antropocentrismo (GRÜN, 1996 apud DIAS & AVANZI, 2013). Assim, a natureza passa 

a ser percebida como objeto da razão humana, algo que deve ser dominado e 

compreendido pelo ser humano, de forma a posicioná-lo “fora da natureza” (SANTOS & 

IBERNON, 2014).   

Dessa forma a natureza passa a ser vista como recurso, tanto de matéria quanto 

de conhecimento e a oposição entre ser humano e natureza se estabelece (DIAS & 

AVANZI, 2013; RAMOS, 2001) Foi com base nessa forma de compreender a natureza e 

o meio ambiente, como fonte infinita de recursos disponíveis, que se desenvolveram 

práticas de exploração de recursos naturais por meio de um processo de industrialização 

e acumulação de riquezas próprio do capitalismo (SANTOS et al., 2009).  

O apego ao discurso da colonialidade impede a compreensão em relação ao 

outro, bem como a valorização e a legitimação dos seus saberes. Ao afirmar que o ser 

humano indígena faz pare do meio ambiente enquanto o ser humano urbano não, mesmo 

que em uma postura carregada de estigmas sociais e esteriotipação, o aluno assume que a 

construção da relação ser humano e meio ambiente é cultural. A legitimação dos saberes 

além da colonialidade e do eurocentrismo se constitui como um mecanismo para a 

mudança da relação ser humano e meio ambiente, que é o objetivo da educação ambiental, 

bem como para a mudança da relação ser humano e ser humano, por meio da valorização 

e legitimação dos saberes, em uma relação não hierárquica entre as culturas e fenótipos.  

Frente a crise ambiental é notável a necessidade na construção de novos hábitos 

e valores, Rocha (2006) traz Promover o desenvolvimento sustentável requer a criação de 
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novas formas de interação. É preciso repensar e estabelecer outros sistemas de relações. 

Não aquelas fundamentadas em princípios e valores ocidentais que até agora serviram de 

base para a organização da vida e da cultura brasileira. Esses já se mostraram inadequados. 

A crise mundial que atravessamos apresenta estudos e estatísticas que comprovam a 

situação de exclusão social, econômica e étnico-racial presentes no mundo e 

enfaticamente no Brasil. (p. 3) Os valores da cosmovisão africana podem ser aplicados na 

educação ambiental em busca de uma relação saudável e sustentável entre ser humano e 

meio ambiente. Rocha (2006) traz algumas sugestões de como realizar essa 

fundamentação entre os princípios da cosmovisão africana e a educação ambiental a partir 

de princípios ecológicos com práticas pedagógicas baseadas na pedagogia da diversidade. 

No princípio de ancestralidade, Rocha (2006) traz o corpo como cultura e biológico, o 

respeito aos antepassados e seus saberes, a identidade individual que está vinculada à 

história dos ancestrais e a corporeidade (onde o corpo é a primeira unidade de 

aprendizado, como elemento de expressão) em relação ao princípio da educação 

ambiental e do desenvolvimento sustentável de cuidar do meio ambiente. O cuidar do 

meio ambiente abrange a compreensão do ser humano também como parte da natureza 

reconhecendo a interdependência entre natureza e cultura, entre natureza e seres humanos, 

além de que promover a justiça social e ambiental passa pelo resgate do valor histórico, 

econômico, social e cultural do povo negro.   

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Em relação ao princípio de integração, onde integrar é tornar inteiro e supõe 

inclusão, a integração na educação ambiental e na relação ser humano e meio ambiente 

engloba estabelecer um equilíbrio entre o homem e o ambiente, onde a sociedade e o 

ambiente façam parte de uma mesma teia de visa, que precisa ser mantida em equilíbrio 

tendo em vista a interdependência de todos os seres vivos de um ecossistema (ROCHA, 

2006). Outros estudos apontam a necessidade de um diálogo com as cosmovisões 

indígenas por uma sustentabilidade ambiental (AFONSO et al., 2015; SOUZA et al., 

2015; OLIVEIRA, 2015) através de literatura e outras práticas. Há uma necessidade de 

desapego a apenas o discurso colonialista e a busca pelas informações que estão sendo 

produzidas para que a prática de legitimação dos saberes de fato ocorra.  



  

Ituiutaba, 21 a 23 de nov. 2018 

6  

  

  

REFERÊNCIAS   

AFONSO, G.B. MOSER, A. BERRI, Y. Cosmovisão Guarani e Sustentabilidade. Revista Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, 2015. v. 08, n.4.  

ARAÚJO, J.A. MORAIS, R.S. Ressignificando a História e a Cultura Africana e AfroBrasileira 

na escola. Artifícios, 2013, v.3, n.6, p. 01-14.  

BARBOSA, A.C.A. GOMES, V.R. Colonialismo e cosmovisão indígena: a desconstrução do 

outro antropológico na epistemologia docente. XI Congresso Nacional de Educação EDUCARE, 
PUC, Curitiba, 2013.  

BARBOSA, M.C.S. Culturas Escolares, Culturas de Infância e Culturas Familiares: As 
Socializações e a Escolarização no Entretecer destas Culturas. Educ. Soc., Campinas, 2007, v.28, 

n.100 – especial, p. 1059-1083. BARROS, A.R. ARAÚJO, M.L.F. ARRUDA, V.L. FRANÇA, 
T.L. Concepções de meio ambiente de lideranças do povo Xucuru do Ororubá e implicações para 

a práxis pedagógica. Disponível em: . Acesso em: 10 mar. 2018.  

CAMARGOS, R.M.F. Homem, natureza e sensibilidades ambientais: as concepções de áreas 

naturais protegidas. Rio de Janeiro, UFRRJ. 2006.  

DIAS, D.B. AVANZI, M.R. Reflexões das concepções de meio ambiente e natureza com alunos 

de 7º ano do Ensino Fundamental no Distrito Federal. VII EPEA – Encontro Pesquisa em 
Educação Ambiental Rio Claro – SP, 2013.  

DOMINGOS, L.T. A visão africana em relação à natureza. Revista Brasileira de História das 
Religiões, Maringuá, 2011, v. III, n.9 ISSN 1983-2859 ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO 

RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE 
JULHO DE 2015. IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores 

Socias – COPIS FALCÃO, E.B.M. ROQUETTE, G.S. As representações sociais de natureza e 
sua importância para a educação ambiental: uma pesquisa em quatro escolas. Rev. Ensaio, Belo 

Horizonte, 2007, v.09, n.01, p.38-58.  

LE GRANDE, L. Ubuntu/Botho como uma ecofilosofia e ecosofia. Tradução para uso didático 

de LE GRANGE, Lesley. Ubuntu/Botho as EcophilosophyandEcosophy.  
JournalofHumanEcology, 49(3), 2015, p. 301-308., por BARBOSA, L. S. LIMA, S.C.A. 
Concepções de Natureza e Território na Visão dos Professores Guarani da Escola Indígena de 

Dourados/MS. Goiás. UFG. 2012. MARQUES, D.B.G. A influência do preservacionismo 
americano sobre as comunidades tradicionais no Brasil. Amazônia em Foco. Ed. Espe.: Temas 

Contemporâneos de Direitos humanos, 2014, n.3, p.43-60.  

MENDONÇA, V.L. Biologia: ecologia, origem da vida e biologia celular, embriologia e 

histologia. Ed. São Paulo: Editora AJS, 2013, v.1, 2º ed.  

NUNES, F.G. SILVA, S.R. Fronteira e Construção do “Outro” concepções de alunos sobre povos 

indígenas. Mercator, Fortaleza, 2014. V.13, n.1, p.93-106.  

PANOSSO, C.D. Energia Vital e Socioambiente: Interfaces Entre o Pensamento Ocidental e a 

Cosmologia Indígena – O caso de Javaé. Espaço Ameríndio, Porto Alegre, 2011, v.5, n.3, p. 3965.  

PEREIRA, B.E. DIEGUES, A.C. Conhecimento de populações tradicionais como possibilidade 

de conservação da natureza: uma reflexão sobre a perspectiva da etnoconservação. 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Eitora UFPR, 2010, n. 22, p. 37-50.  



  

Ituiutaba, 21 a 23 de nov. 2018 

7  

  

RAMOS, E.C. Educação ambiental: origem e perspectivas. Educar, Curitiba, Editora da UFPR, 
2001, n. 18, p, 201-218.  

ROCHA, R.M.C. Construindo uma educação anti-racista: a integração da cosmovisão africana à 
prática pedagógica da diversidade étnico-racial brasileira. PUC-MG. 2006.  

SANTOS, J.A.E. RODRIGUES, J. IMBERON, R.A.L. As Diferentes Concepções de Natureza, 
Meio Ambiente e Ciências Da Natureza Para Alunos Do Ciclo Básico da Escola de Artes, Ciências 

E Humanidades – EACH – USP. Revista metáfora educacional, 2009. Versão on-line n. 7. ISSN 
1809-2705.  

  

  


