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RESUMO 

 

A idéia do envelhecimento como declínio da existência humana começa a 

perder sentido nas sociedades contemporâneas e dar espaço a uma outra 

concepção da terceira idade. Neste contexto, a Universidade Metodista de São 

Paulo, campus Vergueiro – São Bernardo do Campo, oferece o curso 

Universidade Livre da Terceira Idade, que tem como finalidade a formação de 

agentes sociais. Um dos eixos desse curso é a educação ambiental. Meio 

ambiente é aqui entendido como entorno do indivíduo, sendo ele natural, 

construído e sócio-cultural, com suas instituições, saberes e valores. Assim, o 

educador ambiental apresenta conhecimentos sobre as questões ambientais e 

habilidade ao lidar com pessoas dos mais diferentes contextos. Nesta 

perspectiva, o agente social da terceira idade desenvolve os atributos 

necessários para atuação enquanto educador ambiental, uma vez que trabalha 

o saber ambiental necessário às ações de intervenção e consolida sua 

formação pessoal. Este trabalho objetiva analisar a percepção ambiental dos 

alunos da universidade da terceira idade ao iniciar o curso, dentro do módulo 

de educação ambiental. Verificar se os conteúdos e metodologias utilizadas na 

disciplina de educação ambiental contribuem para a formação do agente social 

da terceira idade e para sua atuação como educador ambiental. O corpo 

teórico desta pesquisa foi composto pelo conceito de complexidade de Edgar 

Morin, as idéias de meio ambiente de Enrique Leff, a concepção de educação 

de Paulo Freire e a compreensão de educação ambiental de Marcos Reigota. 

Como instrumentos metodológicos, foram utilizados técnicas de análise de 

documentos, questionários e grupo focal. A apresentação e interpretação dos 

dados coletados sugerem a viabilidade da atuação do indivíduo da terceira 

idade como educador ambiental nas ações de intervenção em sua realidade 

local. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The concept of aging as a decline of human existence loses its meaning in 

contemporary societies as the idea of the “Third Age” takes hold. In this context, 

the Vergueiro Campus of the Universidade Metodista de São Paulo in São 

Bernardo do Campo offers a course entitled “Universidade Livre da Terceira 

Idade” The purpose of this course is to graduate social agents. One of the 

objectives of this course is environmental education. In this paper, 

environmental education is defined as that which surrounds the individual: it 

includes the natural, the man-made, the social/cultural and the corresponding 

institutions, knowledge and values. Therefore, the environmental educator will 

study and understand environmental questions and will be able to interact with 

people in various contexts. However, the social agent of the “Third Age” will use 

the necessary attributes required as an environmental educator.  He will utilize 

the environmental knowledge needed for intervention actions. He will also 

optimize his personal development. The objective of this paper is to  analyze  

the environmental perception of the university students  of the  “Third Age” at 

the beginning of the course. This will be within the environmental education 

module. This paper will also verify if the contents and methodology utilized in 

the environmental education discipline contribute not only to the development of 

the social agent of the “Third Age” but also to his performance as an 

environmental educator. The theory of this paper was based on the complexity 

concept of Edgar Morin, the environmental ideas of Enrique Leff, the 

educational concepts of Paulo Freire and the understanding of environmental 

education of Marcos Reigota. Analytical techniques of documents, 

questionnaires and focus groups were used as part of the methodology. The 

data collected suggest the viability of “Third Age” individuals as environmental 

educators in intervention actions in their local areas. 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

Introdução.......................................................................................... 01 

 

Capítulo 1 - Meio Ambiente e Complexidade na perspectiva da 

Sustentabilidade                                                                                 09 

   

1.1. Meio Ambiente – definições......................................................  09 

1.2. Complexidade Ambiental e a Revolução do Pensamento........  12 

1.3. Saber Ambiental........................................................................  15 

1.4. Sustentabilidade........................................................................  18 

1.5. Sociedades Sustentáveis..........................................................  21 

 

Capítulo 2 - Educação para um Futuro Possível                                24 

 

2.1. Crise da Educação Contemporânea.........................................  24 

2.2. Educação e Complexidade........................................................  27 

2.3. A Educação Ambiental..............................................................  32 

2.4. Educação para um Futuro Possível..........................................  37 

 

Capítulo 3 - Um olhar possível sobre o envelhecimento                             43 

 

3.1. A Nova Terceira Idade...............................................................  43  

3.2. A Nova Terceira Idade e a Educação Ambiental.......................  48  

3.3. Universidades da Terceira Idade...............................................  50 

3.3.1. Universidade Livre da Terceira Idade da Universidade  

Metodista de São Paulo...................................................................  57 

 

Capítulo 4 - Metodologia do Trabalho                                                         59 

 

4. Aspectos Metodológicos...............................................................  59 

4.1. Público-Alvo...............................................................................  59 

4.2. Objetivos da Pesquisa...............................................................  60 

4.2.1. Objetivo Geral............................................................... 60 

4.2.2. Objetivos Específicos...................................................  60 



4.3. Instrumentos Metodológicos......................................................  60 

4.3.1. Questionário.................................................................  61 

4.3.2. Grupo Focal.................................................................  62 

4.3.3. Análise de Documentos...............................................  64 

 

Capítulo 5 - A Educação Ambiental e o Agente Social da Terceira Idade  66 

 

5. Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP: o  

Projeto-político-pedagógico..............................................................  66 

5.1. A disciplina Educação Ambiental como componente  

Curricular da Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP........  69 

5.2. A Educação Ambiental no contexto da formação do 

Agente Social da Terceira Idade como educador............................  74 

5.3. Apresentação e análise dos Resultados.........................  75 

5.3.1. Questionário .....................................................  75 

5.3.2. Grupo Focal.......................................................  80 

5.4. Interpretação dos dados e conclusão.............................. 83 

 

Considerações Finais.......................................................................  88 

  

Bibliografia........................................................................................  93 

 

Anexos..............................................................................................  98 

Dados dos Questionários – tabelas..................................................   I 

Dados do Grupo Focal – transcrição................................................  VII 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido..................................  XVI 

Plano de Ensino da Disciplina Educação Ambiental........................  XVII 

Fotografias........................................................................................  XXI 

A respeito de uma bibliografia complementar..................................  XXVI 

 



 

 1 

INTRODUÇÃO 

         

O modelo econômico predominante e o modo de vida em que a 

sociedade baseou seu desenvolvimento até o século XX, apresentam-se 

incoerentes com as necessidades planetárias para o século XXI e 

insustentáveis no que tange os rumos da humanidade, em especial na 

perspectiva socioambiental.  

Vivemos em um mundo essencialmente capitalista, onde os valores 

associados ao acúmulo de riquezas e capitalização do conhecimento 

sobrepõem-se, em seu sentido mais amplo, a outros fatores que possibilitam a 

existência humana no planeta. Muitas são as manifestações sociais, políticas, 

culturais e ambientais dessa situação. Em uma dimensão mais ampla, o 

crescente degrau tecnológico e desigualdade social entre as nações do Norte e 

do Sul, a degradação das condições de vida das populações mais pobres, o 

extermínio de culturas e povos primitivos e a crise ambiental, em última análise, 

mostram-se como decorrências de uma sociedade capitalista incluindo seus 

valores e modo de vida. Este sistema “recodifica o homem, a cultura e a 

natureza como formas aparentes de uma mesma essência: o capital” (Leff, 

2001, p.23).  A visão cartesiana e racional que passou a se expandir pelo 

mundo, principalmente a partir do século XVIII, refletiu na constituição de um 

princípio econômico que se sobrepôs aos demais valores que contribuem para 

a promoção da qualidade de vida.  

A crise ambiental que enfrentamos em escala planetária é uma 

decorrência direta desta situação. Aquecimento global da Terra, extinção de 

espécies, desmatamento, epidemias e pandemias, aumento do efeito estufa, 

diminuição da camada de ozônio, verminoses, infecções respiratórias são 

apenas alguns dos sintomas que nos levam a refletir se estamos conduzindo 

os rumos da humanidade pelos caminhos adequados. Porém, a crise ambiental 

não se reflete apenas no campo da biologia ou ecologia. A crise ambiental vem 

questionar a racionalidade e o modelo globalizador em que as nações tendem 

a pautar seu desenvolvimento. Atualmente o mundo começa a sentir os efeitos 

do racionalismo que, com sua tendência ao crescimento e produção sem 

limites, “coisifica” o homem e a natureza, homogeniza a diversidade do mundo 

e gera meios de produção incontroláveis e insustentáveis. A crise ambiental 
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não encontra soluções na razão unificadora de ideologias, de tecnologias e de 

economias.  

         Sob esta óptica, Leff (2001, p.17) afirma que a degradação ambiental se 

manifesta como um sintoma da crise civilizatória, marcada por um modelo da 

modernidade regido pelo predomínio da razão tecnológica sobre a organização 

da natureza. Em outras palavras, os valores que pautaram o desenvolvimento 

das nações a partir do século XVIII, mostram-se insuficientes para equacionar 

os problemas relacionados à complexidade de fatores que determinam a 

existência humana no planeta. A crise ambiental reflete a crise do nosso 

tempo, a crise do nosso mundo, do conhecimento, do pensamento ocidental, 

da racionalidade científica, da economização, da ânsia de controlar a natureza 

e o mundo, enfim, a crise civilizatória.  

         Durante a formação do planeta e a origem da vida, a Terra passou por 

muitas transformações. Do ponto de vista da evolução geológica e biológica, 

devemos considerar que as mudanças catastróficas ao longo do tempo foram 

muitas. Diversas espécies já predominaram em nosso planeta. Entre elas 

podemos citar artrópodes como os trilobitas1, ou répteis como os dinossauros. 

Nenhuma delas nos é contemporânea. Os continentes se separaram2, períodos 

de glaciação e degelo3 se sucederam e o mundo sobreviveu. Porém, pela 

primeira vez na história natural do planeta, as mudanças ambientais não 

apresentam causas apenas naturais. São transformações induzidas pela 

presença humana na Terra, decorrentes da vontade de uma minoria baseada 

em suas concepções filosóficas, éticas, políticas, científicas e tecnológicas. 

Vale mencionar que a biodiversidade animal conhecida hoje gira entorno de 1,5 

milhões de espécies. Acredita-se que este número seja apenas uma pequena 

parcela frente ao ainda desconhecido. A espécie Homo sapiens sapiens é uma, 

dentro dessa infinidade de vida existente no planeta. A questão que induz a 

reflexão é que direito nossa espécie tem de promover transformações tão 

                                                           
1 Animais invertebrados marinhos que viveram entre 570 e 345 milhões de anos, na Era Paleozóica, entre os períodos 
Cambriano e Carbonífero. 
 
2 Baseados em evidencias científicas, pesquisadores do campo da geologia acreditam que a cerca de 200 milhões de 
anos, havia sobre a Terra um continente único denominado Pangéia que, com o movimento das placas tectônicas, 
iniciou sua separação, dando origem à configuração atual do planeta 
 
3 Os cientistas sabem que, ao longo da história da Terra, as massas de gelo têm avançado e recuado, ora cobrindo 
grandes extensões dos continentes, ora ocupando áreas mais restritas - como se verifica atualmente. Ao movimento 
dos glaciares dá-se o nome de glaciação 
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catastróficas num curto espaço de tempo alterando a existência de todas as 

demais espécies que co-habitam a Terra conosco? Na perspectiva da 

manutenção da vida no planeta e do uso dos recursos naturais, que tipo de 

privilégio o ser humano apresenta em relação as outras formas de vida? Vale 

ressaltar que nenhuma das espécies que dominaram o planeta anteriormente 

existe atualmente. Será que nossa espécie não está sendo conduzida para o 

mesmo fim? Enquanto essas questões não fizerem parte das discussões em 

todos os níveis, continuaremos tendo uma visão antropocêntrica de mundo.  

A educação enquanto processo pelo qual os seres humanos se 

constituem como tal, apresenta-se como condição sine qua non para 

sociedades que trazem no bojo de seus anseios a formação de homens e 

mulheres livres e aptos a estarem no mundo, de maneira consciente de seu 

papel para com esta e as futuras gerações, tendo em vista a sustentabilidade 

da existência humana. Talvez, não a educação que se presta aos interesses 

das parcelas dominantes e da manutenção do status quo. Esse contexto reflete 

a situação que Paulo Freire ([1970] 2005, p.141)4 chamou em sua obra 

Pedagogia do Oprimido de teoria da ação antidialógica. Freire refere-se à ação 

“necrófila” da elite dominadora sobre as massas para manter-se dominante e 

discute o papel da educação neste processo. A educação que se dobra ao 

prescrito pela elite privilegiada, aquela que nega o diálogo, que tira o direito das 

massas de serem sujeitos de sua própria história e que não forma seres 

humanos livres. Tende a formar pessoas que trilharão caminhos já trilhados, 

que dificilmente terão condições de refletir sobre seus atos. Provavelmente 

serão populações imaturas politicamente, fáceis de manipular para manter o 

mundo como está.  

As ações que impedem a inserção crítica do indivíduo em sua realidade 

buscam nas instituições (família, escola, sociedade) agências reprodutoras de 

uma educação estéril, asséptica do ponto de vista do diálogo, da criação, da 

transformação. Nega a práxis e obstaculiza a comunicação. Desarticula a 

mobilização popular e anestesia as massas por meio de pactos 

(pseudodiálogos) e manipulação. Desrespeita as potencialidades humanas e 

faz com que os oprimidos não percebam essa situação.  

                                                           
4 Por se tratar de obra clássica e fundamental de Paulo Freire, e para não se confundir com trabalhos recentes, neste 
caso, além da data edição, também foi colocada a data da primeira edição. Vide bibliografia, página 92 
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         Na dimensão da crise ambiental, a educação ambiental mostra-se como 

um importante instrumento de luta para reverter essa situação. As questões 

fundamentais da educação ambiental referem-se a desconstruir e reconstruir, 

em bases mais justas, as representações sociais a respeito do meio ambiente 

e do desenvolvimento econômico , do domínio da natureza, da qualidade de 

vida e dos padrões de consumo, conforme afirma Magozo (apud Philippi e 

Pelicioni, 2004, p.422). É por meio da educação ambiental que os indivíduos e 

a coletividade poderão dispor de instrumentos que lhes possibilitem a 

compreensão da complexidade do meio ambiente, que resulta da integração de 

todos os fatores e componentes, não apenas dos seus aspectos biológicos e 

físicos, mas ainda, dos sociais, econômicos, políticos e culturais. O resultante 

desse processo deverá ser a mudança de comportamento por meio da 

participação popular responsável mediante a gestão acertada da qualidade 

ambiental.  E mais do que isso, o desenvolvimento de ações que transformem 

a sociedade através de atitudes que se iniciam em seu entorno.  Assim, para o 

desenvolvimento de sociedades sustentáveis, um aspecto fundamental é a 

participação popular dos diferentes segmentos da sociedade. 

         Quando se trata de parcelas sociais, tornam-se cada vez mais freqüentes 

as ações desenvolvidas por indivíduos da chamada terceira idade. Por terceira 

idade, entenda-se grupos instituídos por pertença etária, os quais não se 

definem apenas por uma atribuição cronológica, mas também se estabelecem 

expectativas de comportamento social (Gusmão, apud Néri, 2001, p.119). A 

velhice desde sempre se constitui num desafio, especialmente no mundo 

moderno, cuja dimensão social encontra-se centrada no jovem e no adulto pelo 

seu valor no campo do trabalho e da produção. Entretanto, o saber acumulado 

pelo indivíduo da terceira idade o habilita a um lugar de destaque. Segundo 

Gusmão (apud NERI, 2001, p.123), o conhecimento deste indivíduo exige que 

se olhe para determinadas realidades empíricas, a fim de reler o lugar do velho 

e da velhice. E continua “uma leitura que mostre alternativas de inserção social 

(...) que rompa com papéis previstos e prescritos, impondo uma rebeldia que 

inove, conteste e mostre ser possível à velhice atitudes e comportamentos 

marcados por ações e iniciativas inteiramente outras e, portanto, 

transformadoras”. Sob essa óptica, não se torna distante vislumbrar a atuação 

do indivíduo da terceira idade na perspectiva da problemática ambiental.         
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O chamado ciclo de vida é condição sine qua non para a conceituação 

biológica de vida. Envelhecer é um processo inerente à existência de qualquer 

ser vivo deste planeta. Entretanto, a questão que aqui é discutida, não se 

refere ao processo de envelhecimento, mas sim a estar velho. Em outras 

palavras, o que se pretende não é avaliar os processos biológicos, sociológicos 

ou antropológicos do envelhecimento, mas discutir a presença, o papel e o 

potencial do velho nas sociedades contemporâneas, na perspectiva de sua 

ação concreta sobre seu entorno, tendo como base a formação de um 

educador e a questão ambiental. 

 Trata-se de incorporar características próprias da atuação no campo da 

educação ambiental, como por exemplo, a participação popular, com a re-

inserção social de uma parcela substancial da sociedade que traz consigo, 

entre inúmeros outros atributos, aquilo que, talvez, em nenhum outro grupo 

social se encontra de forma tão intensa: a experiência da vida. A questão 

central desta proposta é avaliar e discutir o indivíduo da terceira idade como 

agente ativo nos processos educativos, especificamente, na educação 

ambiental. Dessa forma, pretende-se uma abordagem às questões ambientais, 

com foco em sociedades socialmente mais justas e ambientalmente saudáveis. 

Na perspectiva da ruptura paradigmática com o objetivo de construir 

sociedades sustentáveis, a educação como forma de humanização que 

pressupõe em sua práxis o ato de ensinar, demanda uma profunda reflexão 

sobre o que ensinar, como ensinar e para que ensinar. Se a concepção de 

educação aqui considerada envolve a formação de seres humanos, a essência 

dessa educação implica ensinar5 a condição humana. O ser humano enquanto 

razão e emoção, objetividade e subjetividade, individualidade e coletividade. 

Tudo isso a um só tempo e inserido em um contexto em que se estabelecem 

as relações entre seres humanos, desses com seu ambiente e com as demais 

espécies existentes no planeta. Dessa forma, é necessário ensinar a condição 

planetária de ser constituinte da biosfera. Condição humana, condição 

planetária são conceitos que, para serem explorados e discutidos, exigem a 

abordagem de diversos outros aspectos relacionados à existência humana. 

Estes elementos diferentes são constituintes de um todo inseparável, tecendo 

                                                           
5 A palavra ensinar é aqui empregada no sentido de construção de um saber que permite a compreensão da 
complexidade de fatores que envolvem a existência humana no mundo e a reflexão crítica associada a esta condição.  
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um saber que envolve a multiplicidade e a unidade, o todo e as partes. Este é o 

princípio do pensamento complexo do qual Edgar Morin trata em sua obra “Os 

sete saberes necessários à educação do futuro” a qual serviu de base para 

elaboração deste trabalho.  

Os problemas ambientais que vivem as sociedades contemporâneas 

são resultados de múltiplos fatores causais dos quais nenhuma ciência isolada 

apresenta conhecimento suficiente para equacioná-los e resolvê-los. Questões 

ambientais envolvem o diálogo entre as diversas áreas do saber e uma visão 

do todo sem ignorar as partes que o compõe. Sob essa óptica, o pensamento 

complexo proposto por Morin vem ao encontro das necessidades de 

entendimento dos problemas ambientais, na busca de soluções possíveis de 

serem propostas.  

As contribuições de Paulo Freire também ajudaram a construir o corpo 

teórico deste trabalho em suas obras “Pedagogia do oprimido” e “Pedagogia da 

autonomia”, as discussões sobre as concepções de educação, as relações de 

poder estabelecidas neste contexto e o poder do diálogo para a construção de 

um mundo mais justo corroboram no sentido da reflexão sobre os rumos da 

educação atual e outros futuros possíveis. Dessa forma, fica estabelecido que 

as principais referências teóricas no campo da educação são Edgar Morin e 

Paulo Freire. 

         No campo do meio ambiente, a referência será Enrique Leff, autor 

mexicano que trata a questão ambiental sob a perspectiva da complexidade, 

estabelecendo um diálogo interessante com Morin em vários momentos. Em 

sua obra “O saber ambiental” Leff aborda aspectos que constituem os 

fundamentos da questão ambiental, tais como: globalização, cidadania, pós-

modernidade, movimentos sociais, ética, cultura, sustentabilidade, entre outros 

que constituem o que ele chama de saber ambiental. As obras de referência 

compreendem “O saber ambiental” e “A complexidade ambiental”.  

        Para discutir as questões associadas à educação ambiental, em sua 

dimensão teórica e prática, Marcos Reigota representa a principal referência 

bibliográfica. Em suas obras “O que é Educação Ambiental” e “A floresta e a 

escola – por uma educação ambiental pós-moderna”, Reigota apresenta 

conceitos de educação ambiental e discute aspectos filosóficos, políticos e 
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estratégicos que contribuíram de maneira importante para a construção deste 

trabalho.   

        O levantamento bibliográfico no campo da terceira idade, realizado para a 

elaboração desta proposta mostrou que os textos referentes ao idoso têm 

como foco principal o desenvolvimento psicológico, fisiológico e a visão 

histórica e sociológica sobre o envelhecimento. Neste contexto, as obras 

“Desenvolvimento e envelhecimento – perspectivas biológicas, psicológicas e 

sociológicas” e “Velhice bem-sucedida – aspectos afetivos e cognitivos” ambas 

organizadas por Anita Liberalesso Néri, também foram selecionados como 

referência para a execução do trabalho proposto.  

        A presente pesquisa foi realizada junto aos alunos de uma turma do curso 

Universidade Livre da Terceira Idade mantido pela Universidade Metodista de 

São Paulo, campus Vergueiro em São Bernardo do Campo. Tem por objetivo 

analisar a percepção ambiental desses alunos no sentido de verificar se os 

conteúdos e metodologias utilizadas na disciplina Educação Ambiental formam 

adequadamente o agente social da terceira idade para sua atuação como 

educador ambiental. A metodologia empregada na elaboração e execução do 

projeto foi dividida de acordo com o objeto da pesquisa. Para o estudo do curso 

intitulado Universidade Livre da Terceira Idade e a disciplina educação 

ambiental como componente curricular em questão, a coleta de dados foi 

realizada junto à instituição mantenedora, com o objetivo de discutir 

informações sobre a estrutura e funcionamento do curso, por meio da análise 

de seu projeto político-pedagógico e do plano de ensino da disciplina.  

        Com relação aos dados referentes à formação do agente social para a 

atuação em educação ambiental, foram realizadas investigações valendo-se 

das técnicas de questionários e grupo focal. Em consonância com o objetivo da 

pesquisa, o questionário tem seu momento de aplicação anterior aos alunos 

cursarem a disciplina de educação ambiental. Esta técnica se propõe a ser 

fonte de dados quantitativos a respeito do conhecimento acumulado pelos 

alunos a cerca dos fatores relacionados com o conceito de meio ambiente. Por 

este motivo, os dados coletados serão tratados como um diagnóstico inicial da 

percepção ambiental dos agentes sociais da terceira idade (em formação) 

sobre a questão ambiental. Após cursar a disciplina de educação ambiental, os 

alunos foram submetidos novamente ao mesmo questionário e ao grupo focal. 
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Neste momento o enfoque é no levantamento de dados qualitativos sobre os 

aspectos relacionados à formação do agente social da terceira idade e sua 

possibilidade de atuação na posição de educador ambiental.   
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CAPITULO 1 

Meio Ambiente e Complexidade na Perspectiva da Sustentabilidade 

 

1.1  Meio ambiente – definições 

        O termo meio ambiente tem sido largamente usado pelos meios de 

comunicação e pelas pessoas em geral, para designar uma vasta gama de 

locais e situações dos mais diversos contextos da realidade que constituem as 

sociedades contemporâneas. Tal fato deve-se, em parte, à urgência dos 

assuntos relacionados a esse tema que frequentemente permeiam os meios de 

comunicação e chegam às casas de milhões de pessoas. Porém, nem sempre 

o termo meio ambiente é colocado com todas as suas dimensões. Segundo 

Trigueiro (2003, p.12) é comum as pessoas confundirem meio ambiente com 

fauna e flora. E continua afirmando que é grave também a constatação de que 

a maioria dos brasileiros não se percebe como parte do meio ambiente, 

normalmente entendido como algo de fora, que não nos inclui (2003, p.13). 

Para se ter clareza do âmbito de atuação da questão ambiental, é fundamental 

pontuar os elementos que constituem a definição de meio ambiente incluindo 

suas representações.  

        Na realidade, a precedência que abre margem para várias interpretações 

da expressão, vem de sua própria origem que é a junção de duas palavras 

meio + ambiente. O dicionário Houaiss da Língua Portuguesa não apresenta 

definição para o termo meio ambiente. Encontramos muitas definições do 

verbete meio, entre elas o “conjunto de características físicas que tem 

influência sobre os seres que vivem na superfície da terra” ou o “conjunto de 

elementos materiais e circunstanciais que influenciam um organismo vivo”. 

Para o verbete ambiente, o mesmo dicionário apresenta, entre outras, as 

seguintes definições: “que rodeia ou envolve por todos os lados e constitui o 

meio em que se vive” ou “conjunto de condições materiais, culturais, 

psicológicas e morais que envolve uma ou mais pessoas”. De acordo com 

essas definições, referir-se ao meio ambiente exclusivamente com sinônimo de 

natureza ou seus elementos, não constitui um erro conceitual, mas incide, no 

mínimo, em reduzir suas dimensões e complexidade.  

        Para Reigota (2002, p.11) o meio ambiente pode ser entendido como um 

conceito científico e uma representação social, a um só tempo. Constitui um 
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conceito científico quando é entendido e utilizado pela comunidade científica 

como tal. Aceito universalmente nas discussões acadêmicas, consenso entre 

pesquisadores da área. Porém, mesmo entre os cientistas e especialistas no 

tema, não existe uma definição única, um consenso que determina uma lei ou 

verdade científica sobre o conceito de meio ambiente. A maior parte das 

definições científicas contextualiza elementos naturais, construídos ou 

artificiais, sociais e comportamentais. Para os biólogos e ecólogos, meio 

ambiente refere-se ao organismo e todos os elementos que os circundam, 

incluindo a fauna, flora (fatores bióticos) e os fatores ambientais (fatores 

abióticos) como o clima, a temperatura, a luminosidade, entre outros. Neste 

campo da ciência, o ser humano é tratado como um componente da biosfera, 

um organismo que, como outros milhões de organismos, é resultado da 

evolução biológica, fruto dos mecanismos de especiação selecionado pelo 

ambiente, portador do lote genético capaz de traduzir características 

específicas para nosso equilíbrio ecológico e conseqüente sucesso evolutivo. 

Portanto, ser vivo biologicamente adaptado ao mundo, possuidor de um 

arcabouço de comportamentos inatos, estereotipados, instintivos e aprendidos, 

além de inteligência e raciocínio que nos possibilita, entre outras coisas, a 

manipulação do ambiente ao nosso redor e o relacionamento com o outro. Em 

outras palavras, no campo das Ciências Naturais, o ser humano não é tratado 

sob uma óptica antropocêntrica, ou seja, homens e mulheres têm seu lugar no 

mundo assim como todos os demais seres vivos do planeta.  

         No campo da psicologia, Silliamy (apud Reigota, 2002, p.13) no 

Dicionário Enciclopédico de Psicologia, define meio ambiente como: 

 

O que circunda um indivíduo ou grupo. A noção de meio 

ambiente engloba, ao mesmo tempo, o meio cósmico, 

geográfico, físico e o meio social, com suas instituições, sua 

cultura, seus valores. Esse conjunto constitui um sistema de 

forças que exerce sobre o indivíduo e nas quais ele reage de 

forma particular, segundo seus interesses e capacidades. 

 

            Já Reigota (2002, p.14), entende meio ambiente como “o lugar 

determinado ou percebido, onde os elementos naturais e sociais estão em 

relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam processos de 



 

 11

criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação 

do meio natural e construído”.   

        Nessas definições, provenientes das Ciências Humanas, a inserção de 

fatores sociais, culturais e políticos denotam a complexidade de fatores acerca 

do conceito e abrem margem para uma discussão mais ampla sobre a questão. 

Outro aspecto abordado envolve a relação entre ambiente e sociedade no 

sentido da construção de processos históricos e culturais e transformação do 

meio. Seguindo essa perspectiva, a definição de meio ambiente aparece não 

como um conceito científico, mas sim, como uma representação social, 

apropriação de um povo, no qual inclui sua história e cultura. Surge daí a 

possibilidade da construção de um conceito proveniente da relação entre as 

pessoas, do senso comum.  

        O conceito de meio ambiente tratado neste trabalho refere-se a uma 

realidade complexa, que envolve o indivíduo inserido em um contexto 

composto por três dimensões: a natural, a construída ou artificial e a sócio-

político-cultural.   Compreende um sistema de fluxos constantes de construção 

e reconstrução de saberes e valores onde todos os elementos interagem no 

sentido da sua existência e da busca de um equilíbrio dinâmico.   

        A dimensão natural envolve todos os elementos provenientes da natureza. 

Aspectos relacionados à fauna, flora, microbiota6 e todos os fatores ambientais 

que influenciam a existência da vida. Incluem-se também os ecossistemas, 

com todos os seus habitat, nichos ecológicos e todas as relações e interações 

possíveis dentro desses. Vale destacar que a espécie humana, originalmente, 

provém deste contexto. Porém, num dado momento da história (talvez com o 

advento da agricultura ou algum outro aspecto evolutivo), nossa espécie fixou 

residência e passou a alterar seu entorno para facilitar sua vida. Neste 

momento da história da humanidade passa a existir a dimensão construída ou 

artificial do meio ambiente, aquela que surge a partir das necessidades 

humanas e em prol de sua sobrevivência ou conforto. Hoje temos as cidades 

como principais representantes dessa dimensão ambiental. Constituem o local 

onde efetivamente vivemos e exercemos nossa condição humana. Porém, 

podemos considerar muitas ações antrópicas sobre a natureza como tentativas 

de alterar a paisagem original em benefício humano. Como exemplos dessa 
                                                           
6 Conjunto de microorganismos que habitam uma determinada área.  
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situação podemos citar: as plantações, as usinas hidrelétricas, os lagos 

artificiais ou as represas e mais uma infinidade de possibilidades. O fato é que 

a partir do momento que homens e mulheres passaram a compartilhar o 

mesmo espaço, a convivência entre pessoas tornou-se uma realidade. A 

coexistência possibilitou a troca de saberes, o surgimento de costumes, 

tradições e tudo aquilo que, não sendo inato, deveria ser aprendido e adquirido, 

como valores, crenças e conhecimento, ou seja, a cultura (Morin, 2004, p.95). 

Além da cultura, as relações entre as pessoas e o posicionamento perante o 

outro constituem a dimensão sócio-político-cultural do meio ambiente. Para 

Freire (2005, p. 83) assim se constitui o ser humano, em comunhão com os 

outros seres humanos, constrói sua história a partir de suas vivências, 

experiências e relações. Compreende uma dimensão sutil, muitas vezes 

negligenciada ou ignorada, pois é estabelecida a partir dos valores da cada 

povo. Expressa-se sob a forma de língua, costumes, religião, literatura, 

arquitetura e todas as demais formas de identidade de um povo ou nação. É 

nesse contexto que se desenvolve a educação, na perspectiva da formação de 

seres humanos e de sua transformação. 

        As diferentes áreas do conhecimento contextualizam os elementos que 

constituem o conceito de meio ambiente. Os elementos são comuns, mas o 

enfoque que lhes é dado é o que diferencia sua definição. Do ponto de vista 

epistemológico, não existe certo e errado, melhor ou pior. Nenhuma ciência é 

completa para encerrar unicamente em si a complexidade ambiental. O 

conceito de meio ambiente é uma realidade global e complexa, que deve ser 

examinado sob múltiplos aspectos, na dimensão do diálogo entre as ciências.   

 

 

1.2  Complexidade Ambiental e a Revolução do Pensamento 

        O século XX foi fortemente marcado pela vontade (ou necessidade) do ser 

humano de desvendar a natureza e conhecer seus limites e suas delicadas 

relações. Muitos eventos ocorridos neste período criaram condições ou 

tornaram inevitável o desenvolvimento das ciências ambientais. No sentido 

lato, podem ser citados os estudos de inúmeras doenças associadas às 

questões de higiene e condições de moradia, o modo de produção em série e 

seus impactos diretos sobre a natureza e a sociedade, o crescente 
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desenvolvimento de estudos ambientais em diversas regiões do planeta com 

vistas no uso econômico dos recursos naturais, mas também na dimensão da 

conservação. Em escala mais específica, merecem destaque os testes 

nucleares e o efetivo uso do armamento nuclear no Japão e sua conseqüência 

direta sobre as pessoas e o mundo; o smog7 inglês que provocou a morte de 

cerca de 1.600 pessoas em Londres e desencadeou o processo de 

conscientização sobre a qualidade ambiental e a saúde e fez com que o 

parlamento criasse a “Lei do Ar Puro” em 1956; o lançamento do livro Silent 

Spring (Primavera Silenciosa) de Rachel Carson que discute a perda da 

qualidade de vida em decorrência direta da degradação ambiental, tornou-se 

um clássico na luta ambientalista na década de 1960 até os dias de hoje. Na 

mesma década a expressão Environmental Education (Educação Ambiental) foi 

citada pela primeira vez na Inglaterra e, na ocasião, aceitou-se que a educação 

ambiental deveria tornar-se uma parte integrante da educação de todos os 

cidadãos.  

        Na década de 1970, a preocupação global e efetiva com o meio ambiente 

tomou um corpo muito significativo. Em 1972, na cidade de Estocolmo, 

aconteceu a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano, que 

preconizou a necessidade de estabelecer uma visão global e princípios que 

serviriam de orientação à humanidade, para preservação e melhoria do 

ambiente urbano (Dias, 2003, p. 36). Ofereceu orientação aos governantes e 

estabeleceu um plano de ação mundial que, entre outras, recomenda um 

programa de educação ambiental visando educar o cidadão para o manejo e 

controle do seu ambiente. Em 1977, Tbilisi, capital da Geórgia sediou a 

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, um marco na 

história da luta pela mudança paradigmática acerca do meio ambiente. Nesta 

reunião teve início um amplo processo de construção de uma nova consciência 

sobre os valores ambientais e a reorientação da produção de conhecimento 

orientado pelo princípio do diálogo entre as diversas áreas do conhecimento e 

a complexidade (Dias, 2003, p. 37). Estes dois eventos de escala planetária 

tiveram fundamental importância no sentido de discutir a questão ambiental sob 

                                                           
7 Smog: espécie de neblina típica da cidade de Londres, porém uma neblina oleosa em decorrência da poluição 
ambiental. Causa sérias implicações no sistema respiratório, inclusive podendo levar a pessoa a morte. (smoke – 
fumaça + fog – neblina) 
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uma visão holística, considerando os múltiplos fatores envolvidos, sejam eles 

políticos, sociais, econômicos, educacionais, filosóficos ou biológicos.  

        Tomar o meio ambiente em sua complexidade implica considerar que os 

diversos aspectos relacionados estão entrelaçados, formando uma trama que 

deve ser abordada de forma integrada, sob um enfoque sistêmico que requer 

um tratamento interdisciplinar. É compreender o todo em partes, sendo que 

cada parte também contém o todo. Morin (2004, p.38) define complexidade 

dizendo que “... há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre 

o objeto do conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as 

partes, as partes entre si”. Então, “... a complexidade é a união entre a unidade 

e a multiplicidade”. Este pensamento vem ao encontro do conceito de 

complexidade ambiental. A crise ambiental não encontra no pensamento linear 

e fragmentado a solução para seus problemas. A ode ao pensamento racional 

não foi capaz de entender e lidar com o mundo no sentido de sua viabilidade 

para as futuras gerações, ou seja, na dimensão da sustentabilidade. 

        A complexidade ambiental é produto do pensamento humano e da 

reflexão crítica sobre os problemas do mundo. Não se limita à evolução 

biológica dos elementos naturais, nem ao ecologismo8 sem fundamento ou aos 

aspectos meramente naturalistas. Esta nova forma de enxergar o mundo 

propõe a desconstrução da lógica unitária da ciência objetiva do domínio da 

natureza e do antropocentrismo. Ao contrário, convida à discussão de uma 

outra compreensão do mundo pautada em valores humanos, porém, 

entendendo o ser humano como uma espécie inserida na biosfera, o que 

determina uma nova forma de pensar e estar no mundo. O pensamento 

complexo no que se refere à causa ambiental considera o limite do 

conhecimento e a incompletude do ser e insere a reflexão sobre a natureza do 

mesmo. Entende a hibridação do conhecimento, a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade como vias para o diálogo entre os saberes na busca da 

construção de caminhos para soluções possíveis. Considera a subjetividade e 

a intersubjetividade enquanto constituintes do ser humano e, sendo a ciência 

uma produção humana, também como constituintes do saber científico. Leff 

(2003, p. 23) afirma que inserir o pensamento complexo significa desconstruir o 

                                                           
8 A palavra foi empregada no sentido de movimentos de ação que conduzem à luta ambientalista, sem o devido 
fundamento ou buscando benefícios próprios de pessoas ou grupos. 



 

 15

pensado para pensar o ainda não pensado, para desentranhar o mais 

entranhável dos nossos saberes para produzir o inédito, arriscando-se a dar 

cabo das nossas últimas certezas e a questionar o edifício da ciência. Neste 

contexto, a complexidade ambiental revoluciona o pensamento para 

transformar o conhecimento e construir um mundo sustentável.    

 

 

1.3  Saber Ambiental 

        O saber ambiental emerge no contexto da crise do meio ambiente, 

considerando os fatores que configuram sua complexidade e com vistas à 

construção de um futuro possível. Posiciona-se além do ecologismo naturalista. 

Excede as ciências ambientais e abre-se no campo dos valores humanos. Não 

se esgota no paradigma da ecologia (Leff, 2001, p.145). Apresenta-se como 

um projeto político de reconstrução do conhecimento, da reconstituição da 

identidade dos povos, da reapropriação do mundo em outras bases e da 

interiorização da condição humana (op. cit). Entende o ser como sujeito do seu 

tempo e história, e valoriza o poder transformador associado ao saber e ao 

querer saber. Um novo saber interdisciplinar que transcende a lógica do 

pensamento mecanicista para aprender os processos da vida; de todas as 

formas de vida. Questiona a compartimentalização do conhecimento e propõe 

a reflexão sobre sistemas socioambientais complexos. Para Leff (op. cit.), “o 

saber ambiental problematiza o conhecimento fragmentado em disciplinas e a 

administração setorial do desenvolvimento, para construir um campo de 

conhecimentos teóricos e práticos orientado para a re-articulação das relações 

sociedade-natureza”.  

        O enfoque desse novo saber é integrador no sentido de conhecer a 

essência da causa ambiental, compreender a dinâmica dos processos 

ecológicos, econômicos, tecnológicos, culturais e éticos para repensar o real 

numa abordagem multidimensional. Considera a multiplicidade de experiências 

e práticas singulares de cada cultura, bem como suas especificidades locais. 

Sobre essa questão, Enrique Leff entende que: 

 

(...) o pensamento da complexidade e dos princípios da 

racionalidade ambiental se comprometem e informam (nunca 
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uniformizam) uma multiplicidade de experiências e práticas 

que adquirem sua concreção no singular de cada cultura e 

configuram a especificidade do local, e que, a partir de sua 

diversidade, estruturam esta nova racionalidade (2001, p.148).  

 

        O saber ambiental articula o conhecimento científico com o saber popular 

e o senso comum. Estabelece o diálogo desde a discussão conceitual, até os 

níveis da prática cotidiana. Emerge da transformação do conhecimento 

impulsionado por uma crise da racionalidade econômica e instrumental da 

modernidade. Mais do que um paradigma do saber, um método para o 

desenvolvimento científico ou uma sistematização do conhecimento, a 

problemática ambiental traz para discussão questões teóricas e práticas 

provenientes de diversas áreas, para incorporar uma abordagem complexa, 

impossível de ser tratada por uma única ciência, historicamente constituída e 

legitimada.  

        Entretanto, este não é um saber acabado. Longe disso, Leff (2001, p.149) 

propõe que o saber ambiental está em processo de gestação, em busca de sua 

condição de legitimação ideológica, de concreção teórica e objetivação prática. 

Sua construção funda-se na necessidade de um tratamento transdisciplinar 

acerca da problematização do paradigma dominante do conhecimento sob um 

enfoque holístico. Dessa forma, integra fenômenos de diversas áreas no 

sentido de promover outras construções teóricas sobre novas maneiras de ser 

e estar no mundo. Não se esgota na finalização do conhecimento. O saber 

ambiental não nega a racionalidade como parte integrante da condição 

humana, mas sim, o exagero, o racionalismo, a crença na racionalidade como 

caminho único, como solução para os problemas do mundo. A proposta é 

repensar a racionalidade em outras matrizes, pautada, também nos valores 

humanos, no incomensurável, na diversidade e na heterogeneidade. A 

construção teórica do saber ambiental propõe uma nova racionalidade que 

nasça do diálogo entre as partes que compõem o todo e sirva de suporte para 

a estruturação de sociedades em bases sustentáveis. Na perspectiva da 

construção dessa nova racionalidade Enrique Leff insere a discussão sobre a 

racionalidade ambiental: 
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A emergência do saber ambiental abriu novas frentes para o 

desenvolvimento das disciplinas sociais: a relação entre 

cultura e natureza, a complementaridade entre geografia e 

ecologia, a influência do meio na consciência e no 

comportamento social, as bases ecológicas de uma economia 

sustentável e a análise dinâmica de sistemas socioambientais 

complexos. Desta maneira, o saber ambiental transforma o 

campo do conhecimento gerando novos objetos 

interdisciplinares de conhecimento, novos campos de 

aplicação e novos processos sociais de objetivação onde se 

constrói a racionalidade ambiental (2001, p.151).      

 

Em outras palavras, significa transformar a relação sociedade X natureza 

pautada em processos de produção teórica e pesquisa científica com vistas ao 

desenvolvimento da consciência crítica dos povos no sentido da construção de 

outro paradigma da racionalidade ou da racionalidade ambiental. Oriunda da 

articulação entre os fenômenos naturais e sociais, da harmonização entre os 

ciclos ecológicos e econômicos, entre os processos tecnológicos e culturais, a 

racionalidade ambiental surge no espaço da gestão do meio ambiente. Entende 

o ser humano como parte integrante (e não mais importante) desta trama de 

fatores, capaz de interagir e interferir nos rumos do desenvolvimento das 

sociedades e dos ecossistemas.  

        Negar o papel da educação neste processo significa ignorar o poder 

transformador dos processos educativos na constituição de seres humanos. A 

educação é um caminho para a construção de homens e mulheres conscientes 

de seu papel para com as sociedades humanas e a biosfera. Na dimensão da 

educação dialógica, em que os indivíduos se constroem em comunhão, 

mediados pelo mundo, esse mundo constitui o ambiente, que trás em seu 

âmago toda sua complexidade de realidades e fatores (Freire, 2005, p. 91). A 

educação que educa para a vida é aquela que tem compromisso com a 

sustentabilidade da existência humana e de todas as demais formas de vida. 

Esta educação entende o saber ambiental como um valor essencial na 

construção de seres humanos plenos de suas potencialidades e 

responsabilidades para consigo e para com o planeta. A educação ambiental é 

aquela que introduz a discussão da dimensão do saber ambiental no processo 
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educativo. Não deve ser vista como algo extra ou desconexo de todo e 

qualquer nível ou modalidade de educação. Longe disso, a educação ambiental 

deve permear todos os processos educativos como valores mediadores da 

constituição humana. A educação ambiental é educação, na medida em que 

constrói valores associados à condição humana. Não deve ser vista como algo 

restrito a uma área do conhecimento ou um saber compartimentado ou 

disciplinar, mas sim, como um saber necessário ao desenvolvimento de 

sociedades mais justas do ponto de vista social, econômico e também 

ambiental. A educação ambiental se propõe a inserir a discussão sobre as 

bases da transformação do mundo atual em um mundo viável e sustentável 

para hoje e sempre.  

             

1.4  Sustentabilidade 

        Desequilíbrios ecológicos, escassez de recursos, pobreza extrema, 

vulnerabilidade social apresentam-se como resultados de sinergias negativas 

de crescimento, oriundas da racionalidade típica da modernidade. (Leff, 2001, 

p.403). Nesse sentido, o mundo que temos à nossa disposição hoje é resultado 

do modelo econômico, imposto pela modernidade e pela crença no 

crescimento ilimitado da economia e das nações. Gerações e mais gerações 

foram ensinadas que os recursos da Terra são abundantes e ilimitados. Em 

geral, as sociedades humanas vivem como se fossem a última geração de 

seres vivos a habitar o planeta. Os padrões de consumo das sociedades têm 

demonstrado esta situação. O consumo desenfreado, desnecessário, ilimitado, 

estimulado por fatores diversos provenientes de uma sociedade de consumo, a 

prática de consumir, o consumismo. A inconseqüência no uso ou no 

desperdício dos recursos naturais como a água e o solo, o desrespeito às 

culturas, etnias e saberes populares, são posturas que denotam a situação do 

mundo atual e questionam os padrões do desenvolvimento econômico. A 

insustentabilidade do planeta questiona os fundamentos do nosso ser (estar 

sendo) no mundo, cujos alicerces estão nas bases dos processos civilizatórios 

(Leff, 2001, p. 17). Dessa forma, a questão da sustentabilidade reflete, antes de 

tudo, a crise das civilizações.  

        O conceito de desenvolvimento sustentável surge no cenário mundial em 

1987, publicado no relatório “Our commom future” (Nosso Futuro Comum), 
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também conhecido como relatório Brundtland, desenvolvido por uma comissão 

de importantes cientistas de diversas áreas que se reuniram mediados pela 

então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Nesta ocasião, o 

Brasil estava representado pelo professor Paulo Nogueira Neto9, na época, 

professor de Ecologia Geral da Universidade de São Paulo e primeiro 

secretário da Secretaria Especial de Meio Ambiente. Neste relatório, surge o 

conceito de desenvolvimento sustentável, e é definido como: 

 

O Desenvolvimento Sustentável é aquele que atende as 

necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades 

(Comissão Brundtland – Nosso Futuro Comum, 1988, apud 

Dias, 2003, p. 120)  

 

        O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, 

juntamente com The World Conservation Union – IUCN e o World Wildlife Fund 

– WWF entendem o desenvolvimento sustentável como aquele capaz de: 

 

Melhorar a qualidade de vida humana dentro dos limites da 

capacidade de suporte dos ecossistemas (PNUMA, IUCN, 

WWF, apud Dias, 2003, p. 121).    

 

        Dessa forma, a sustentabilidade representa um paradigma de 

desenvolvimento pautado em outros valores que consideram a existência e a 

qualidade de vida no planeta (e não só a vida humana) como o fator mais 

importante a ser considerado nas relações econômicas, políticas e sociais. O 

desenvolvimento sustentável não é centrado na produção, é centrado na vida. 

E vai além, quando considera as futuras gerações (que fisicamente ainda não 

                                                           

9 Primeiro secretário da Secretaria Especial do Meio Ambiente (1974-1986), Paulo Nogueira-Neto é formado em 
Ciências Jurídicas e Sociais, bacharel em História Natural, doutor em Ciências e professor titular aposentado de 
Ecologia Geral, no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Foi membro da Comissão Brundtland para o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Nações Unidas), ex-presidente e membro do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, presidente do Conselho de Administração da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São 
Paulo (Cetesb) e presidente da Associação de Defesa do Meio Ambiente (Ademasp), a mais antiga associação de 
defesa do meio ambiente do país. 
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existem e, por conta disso, não têm condições de lutar pelo seu mundo) na 

busca de condições para que esta situação se sustente ao longo do tempo.  

        O paradigma da sustentabilidade acredita ser possível desenvolver sem 

destruir, e preconiza a construção de sociedades justas, ambientalmente 

responsáveis, produtoras e produto do seu desenvolvimento. Para atingir esta 

condição, torna-se necessário romper o “círculo vicioso” de produção e 

consumo que destrói o meio ambiente e compromete as futuras gerações. O 

desenvolvimento sustentável constitui o espaço de intersecção entre o 

desenvolvimento econômico, a justiça social e a preservação ambiental. Dessa 

forma, a sustentabilidade não constitui um estado, mas sim um processo de 

construção histórica ao longo do tempo. Representa o encontro político entre a 

agenda social e ambiental inserindo uma dinâmica socioambiental que 

considera aspectos ecológicos, ambientais, culturais, políticos, sociais, 

econômicos e institucionais. A sustentabilidade transcende uma solução 

fundada meramente na consciência ecológica e aponta para uma solidariedade 

transgeracional (Leff, 2001, p. 412).  

        Uma vez reconhecida a insustentabilidade do modelo de desenvolvimento 

vigente, e na dimensão da criação de sociedades sustentáveis, fica evidente a 

necessidade de discutir estratégias na busca da ruptura paradigmática. Nesse 

sentido, a Organização das Nações Unidas – ONU – promoveu mais uma vez 

um encontro mundial para discutir as bases da sustentabilidade. A Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, aconteceu no 

Rio de Janeiro, em 1992 e ficou conhecida como Rio 92 ou Eco 92. Nesta 

ocasião, o desenvolvimento sustentável foi visto como um modelo a ser 

buscado. A educação ambiental foi reconhecida como uma estratégia 

fundamental para promoção desse novo modelo. Mais uma vez, as discussões 

promovidas e os relatórios produzidos deixaram claro que muito pouco se 

resolve sobre a questão ambiental sem a devida concentração de esforços e 

recursos no campo da educação.  

        A Rio 92 recomendou a união das nações para evitar uma catástrofe 

global e produziu um documento de compromisso com as gerações do século 

XXI, a Agenda 21. Em suas diretrizes a Agenda 21 traz orientações para que 

os países possam construir seu desenvolvimento em bases sustentáveis em 

diversos segmentos da administração pública, da iniciativa privada, além de 
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incentivar a participação popular por meio de órgãos representativos e 

organizações não governamentais. As questões discutidas na Agenda 21 

envolvem dimensões econômicas e sociais, conservação e manejo dos 

recursos naturais, fortalecimento das comunidades e meios para sua 

implementação.  

         A construção da sustentabilidade demanda, pois, um outro tipo de 

desenvolvimento, diferente do que temos visto. A questão que deve ser 

discutida neste momento é se somos vítimas ou cúmplices desse processo. 

Será que nosso modo de vida não está contribuindo para a perpetuação do 

modelo econômico vigente? Por melhor intencionados e solidários com a causa 

socioambiental, nosso comportamento está de acordo com nossos 

compromissos? Queremos realmente romper este paradigma rumo à 

sustentabilidade? Enquanto estas e outras perguntas não forem respondidas 

de forma convicta por uma grande parcela da sociedade, continuaremos 

vivendo no mundo que construímos, só não sabemos até quando.   

 

1.5  Sociedades Sustentáveis 

        Partindo do princípio de que é possível haver desenvolvimento sem  

comprometimento do meio ambiente, e tendo o paradigma da sustentabilidade 

como prioridade no que tange à existência e conservação da vida no planeta, 

torna-se necessário repensar a dinâmica da sociedade como um todo.  

        É essencial que a sociedade possa reconhecer e incorporar valores e 

atitudes sustentáveis, na perspectiva da construção de espaços sustentáveis. 

Não basta um desenvolvimento econômico sustentavelmente amparado, se a 

sociedade não estiver preparada para este outro modo de estar no mundo. É 

necessário educar não só nossas crianças em bases sustentáveis, mas 

também, toda a população para esta realidade. E este é um papel de todos os 

segmentos (jovens, adultos e velhos) de todas as classes sociais e de todas as 

culturas, ou seja, é um compromisso da espécie humana para com o planeta.  

A discussão deve acontecer em todas as esferas da sociedade no sentido de 

buscar as bases da sustentabilidade para que possam ser pensadas e 

incorporadas.  

        Sociedades sustentáveis podem ser enunciadas como aquelas que 

buscam o equilíbrio dinâmico entre população e território, diminuindo a pressão 
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sobre os recursos naturais. Capazes de identificar os atores sociais e as 

relações de interdependência associadas às questões socioambientais. 

Populações livres, com voz, pró ativas no sentido dos rumos do seu 

desenvolvimento, que participam na elaboração de políticas públicas 

associadas ao meio ambiente e à qualidade de vida. Sociedades com práticas 

ambientalmente saudáveis, formadas por consumidores conscientes de suas 

atitudes e comportamentos, na dimensão do compromisso com as futuras 

gerações.  

        ”Neste sentido, a educação converte-se num processo estratégico com o 

propósito de formar valores, habilidades e capacidades para orientar a 

transição para a sustentabilidade” (Leff, 2001, p.237). A educação que constrói 

valores ambientais faz parte da educação para a sustentabilidade, ou seja, a 

educação ambiental inclui-se em uma educação plena, comprometida com os 

valores humanos e com a sustentabilidade do planeta. Dessa forma, a 

educação deve ser vista como direito e dever de todos. Todos são aprendizes 

e educadores de uma educação crítica e inovadora no sentido de formar 

cidadãos com consciência local e planetária, atuantes políticos da 

transformação social. Esta nova sociedade entende a relação ser humano X 

natureza sob uma perspectiva holística e integradora, respeitando as 

diferenças culturais entre os povos. Trata as questões globais, suas causas e 

inter-relações com um enfoque sistêmico, contextualizada histórica e 

socialmente. Mobiliza a participação popular de todos os segmentos no sentido 

do diálogo e da construção de uma realidade justa e de um futuro possível.  

        O paradigma do desenvolvimento e da sustentabilidade em todos os 

sentidos demanda o desenvolvimento de uma consciência ética sobre todas as 

formas de vida com as quais compartilhamos o planeta. Os recursos oferecidos 

pela Terra são suficientes, desde que manejados de forma inteligente e ética. 

Segundo Morin (apud Leff, 2001, p.242) surge daí a emergência de uma nova 

antropologia que busque recuperar o paradigma perdido, reintegrando o ser 

humano à mãe natureza.  

        Na dimensão da educação, urge a necessidade da educação ambiental 

que se expressa no contato do ser com seu entorno natural, social e cultural, 

na perspectiva da multi-causalidade e das inter-relações. Para Leff (2001, 

p.244), Paulo Freire comenta o surgimento da educação ecológica popular, 
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inspirada na pedagogia do marginalizado e do oprimido e no caráter libertador 

e emancipador da educação, mas ressignificada por princípios da 

sustentabilidade ecológica e diversidade cultural. 
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CAPÍTULO 2 

Educação para um Futuro Possível  

 

2.1  Crise da educação contemporânea 

        A sociedade humana vive hoje um momento histórico indefinido de riscos 

inquietantes na perspectiva da sustentabilidade, o que caracteriza um período 

de crise. Para Santos Neto (2005), existe uma espécie de consenso entre 

pesquisadores e pensadores contemporâneos sobre estarmos vivendo um 

especial tempo de crise, um intenso período de mudanças e transformações.  

        O dicionário Houaiss da Língua Portuguesa apresenta algumas definições 

do verbete crise que mostram caminhos para o sentido aqui empregado. No 

aspecto econômico, o dicionário define: “grave desequilíbrio conjuntural entre a 

produção e o consumo (...)” ou “fase de transição entre um surto de 

prosperidade e outro de depressão, ou vice-versa”. Para a sociologia é 

apresentada como: “situação socioeconômica repleta de problemas; conjuntura 

desfavorável à vida material, ao bem-estar da maioria”. Sinais objetivos dessa 

situação são facilmente observáveis, quando analisamos as bases do 

desenvolvimento ao qual o mundo ocidental fundamentou seu crescimento. O 

crescimento desenfreado das populações, a exploração desordenada dos 

recursos naturais, a crescente desigualdade social, a disseminação da pobreza 

e da miséria, o consumismo.  

        Na dimensão dos sintomas (subjetivo), o comprometimento da condição 

humana expressa-se pelo isolamento das pessoas, pelo enfraquecimento das 

relações humanas e pelo exercício questionável da cidadania. Neste sentido, 

Santos Neto (2005) afirma que “vivemos um momento paradoxal: ao lado de 

grandes avanços impulsionados pela ciência e pela tecnologia, temos grandes 

ameaças à construção de uma existência plenamente humana para todos”. 

Entretanto, sobre a etimologia da palavra crise, o mesmo dicionário traz: “ação 

ou faculdade de distinguir, ação de escolher, decidir, julgar, (...) separar, decidir 

(...) discernir”. Dessa forma, o período de crise pode ser entendido como um 

momento de reflexão com vistas à transformação do problema em novos 

caminhos em busca de novas soluções. Em outras palavras, “momentos de 

crise são, portanto, momentos de purificar, depurar, limpar, separar aquilo que 

ainda vale daquilo que não vale mais e precisa ser jogado fora” (Santos Neto, 
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2002, p. 22). Da necessidade de novas respostas para as exigências da vida 

deriva o avanço e desenvolvimento da sociedade.     

        A crise que o mundo vive atualmente também se reflete no contexto da 

educação. A crise da sociedade contemporânea reflete em um cenário 

educacional que tende a reproduzir o que está posto na perspectiva da 

perpetuação desta situação. A escola constitui o espaço historicamente 

concretizado para o desenvolvimento do processo educativo, porém não o 

único. Inserida em uma realidade socialmente injusta, economicamente 

perversa e ambientalmente insustentável, a educação tende, como já colocado, 

a reproduzir esta situação. Em um mundo essencialmente materialista, em que 

os valores individuais se sobrepõem aos valores coletivos, cuja realidade 

quantificadora, dualista dá mais valor a matéria do que a mente e ao corpo do 

que à alma10, os processos educativos são questionáveis. A educação que se 

desenvolve neste contexto pode determinar sérias implicações sobre a 

formação das novas gerações e para o futuro da humanidade.  

        Paulo Freire (2005, p.65), chama de concepção bancária da educação os 

processos meramente reprodutores do mundo sem qualquer tipo de reflexão. 

Para Gadotti (1996, p.720) a educação bancária é domesticadora, porque o 

que busca é controlar a vida e a ação dos estudantes para que aceitem o 

mundo tal como este é, proibindo-os desta forma que exercer seu poder 

criativo e transformador sobre o mundo. Nesta concepção de educação, 

aparece o caráter narrador-dissertador, “quase morto” (Freire, 2005, p.65), o 

educando surge como um objeto que recebe pacientemente tudo aquilo que o 

sujeito educador narra. Caracteriza-se como uma forma de educação alheia a 

experiência existencial das partes integrantes do processo. A palavra fica vazia 

da sua dimensão concreta, sem sua devida força transformadora, só com 

sonoridade. O educando assume o papel de depositário dessa palavra 

proferida pelo educador que, por sua vez, é fruto dessa mesma educação. Não 

há criatividade, não há transformação, não há saber (Freire, 2005, p. 67). O 

saber, na perspectiva bancária da educação, assume o caráter de doação 

fundada na ideologia dominante e opressora, que nega o processo de busca. 

Nessa situação, o educando reconhece sua ignorância diante do educador e 

                                                           
10 A palavra alma é aqui empregada no sentido da dimensão subjetiva do ser humano, que anima a vida na totalidade. 
Do latim: anima = alma.   



 

 26

limita-se a receber depósitos e transferências de valores e conhecimento. 

Entende que deve se adaptar ao mundo sem considerar a possibilidade da 

transformação e agracia (mesmo que ingenuamente) o interesse do opressor 

de deixar o mundo como está.  

        Freire (2005, p.68) afirma ainda que quanto mais estimulados os 

educandos forem no arquivamento dos depósitos, tanto menos desenvolverão 

sua consciência crítica da qual resultaria sua inserção no mundo, no papel de 

transformador. E continua caracterizando este tipo de educação de forma 

fragmentada e dicotomizada, reservando para cada um dos envolvidos no 

processo, lugares e funções fixas, estanques e imutáveis: 

- O educador é o que educa; e educandos, os que são 

educados; 

- O educador é o que sabe; os educandos, os que não 

sabem; 

- O educador é o que diz a palavra; os educandos, os 

que escutam docilmente; 

- O educador é o que disciplina; os educandos, os que 

são disciplinados; 

- O educador escolhe o conteúdo programático; os 

educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 

- O educador, finalmente, é o sujeito do processo; os 

educandos, meros objetos. (2005, p. 68). 

 

        A concepção bancária de educação reduz o potencial criativo, 

questionador e transformador inerentes à condição humana. Nega a 

possibilidade da busca permanente do ser humano consciente de sua 

incompletude, de seu inacabamento.  

        Esta educação que coloca impedimentos na construção dialógica do ser, 

que freia a criatividade e impõem uma visão única de mundo, é prescrita por 

uma elite opressora que possui interesses na dominação. Para isso, esta 

classe dominadora possui recursos e artifícios para manter a opressão e negar 

a práxis das massas. A ação opressora, antidialógica, obstaculiza a 

comunicação e proíbe as pessoas do povo de serem sujeitos de sua própria 

história. É baseada na manipulação sutil de forma que os oprimidos não 

percebem claramente este jogo. Invade a cultura, desrespeita as 

potencialidades humanas, impede a inserção crítica na realidade. Tem nas 
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instituições, inclusive nas de ensino (ou talvez, principalmente nessas!), 

agências “docilizadoras” de corpos e mentes. Estabelece pactos 

(pseudodiálogos) com a finalidade de anestesiar as massas e dividi-las para 

manter a opressão. A união dos oprimidos é entendida como ameaça à 

dominação e freada pelos opressores, mesmo que para isso seja necessário o 

uso da força com o objetivo de ilhar pessoas e desarticular qualquer movimento 

popular. A ação necrófila da elite opressora deseja invadir, pilhar, conquistar e 

dominar o povo, a sociedade e o mundo. 

        Do outro lado desta realidade, está o educando. Crianças, jovens, homens 

e mulheres que depositam na educação sua confiança e suas possibilidades. 

Enxergam-na como o caminho para sua formação, para sua inserção no 

mundo. A prática do cotidiano escolar confirma esta afirmação. Todos os anos 

famílias confiam seus filhos à escola com a esperança de sua formação e 

acreditando na possibilidade da transformação das crianças em pessoas aptas 

para a sociedade, preparadas para a vida. Nesse sentido, Freire (2005, p.85), 

considera que os homens têm a consciência da sua inconclusão e que aí se 

encontram as raízes da educação como manifestação humana. Em outras 

palavras, educar, em qualquer contexto ou modalidade, faz parte da condição 

humana no sentido de sua formação. Porém, na realidade da escola, 

especialmente da escola pública (a qual todos têm o direito de freqüentar), a 

situação encontrada nem sempre favorece ou vem ao encontro das 

expectativas (ou esperanças) das famílias. Os educadores também são 

educados e formados no contexto da opressão. E, ainda que 

inconscientemente, muitas vezes, reproduzem esta situação e contribuem para 

sua manutenção.   

        A educação que temos hoje se dá nesse contexto. Intermediada por 

diversos fatores que compõem a condição humana, influenciada por interesses 

neoliberais de elites dominadoras, conduzida por pessoas formadas no 

contexto da opressão, na perspectiva de construir homens e mulheres livres e 

preparados para a vida. A realidade educacional brasileira contemporânea é 

composta por uma trama de fatores em interação dinâmica que contextualizam 

a educação em uma dimensão complexa. 

 

2.2  Educação e complexidade 
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        Na perspectiva da ruptura paradigmática visando as sociedades 

sustentáveis, a educação como forma de humanização pressupõe em sua 

práxis o ato de ensinar e demanda uma profunda reflexão sobre o que ensinar, 

como ensinar e para que ensinar. Se a concepção de educação aqui 

considerada envolve a formação de seres humanos, a essência dessa 

educação implica ensinar a condição humana, o ser humano enquanto razão e 

emoção, objetividade e subjetividade, individualidade e coletividade. Tudo isso 

a um só tempo e inserido em um contexto em que se estabelecem as relações 

entre seres humanos, destes com seu ambiente e as demais espécies 

existentes no planeta. Dessa forma, é necessário ensinar a condição planetária 

de ser constituinte da biosfera. Condição humana e condição planetária são 

conceitos que, para serem explorados e discutidos, exigem a abordagem de 

diversos outros aspectos relacionados à existência humana. Estes elementos 

diferentes são constituintes de um todo inseparável, tecendo um saber que 

envolve a multiplicidade e a unidade, o todo e as partes e constituem o cerne 

do pensamento complexo.  

        O conceito de complexidade abre margem para discussão acerca de 

possíveis definições ou caracterizações. Edgar Morin (2003) em sua obra 

“Educar na era planetária” discute a abordagem do pensamento complexo a 

partir da análise etimológica da palavra complexo, cuja origem latina denota 

trançar, unir, entrelaçar do princípio ao final. Dualidade de elementos que se 

entrelaçam intimamente sem a anulação de nenhum. Um tecido de elementos 

heterogêneos e inseparáveis. E é dessa forma que se caracteriza uma 

abordagem complexa. Morin, assim define este conceito: 

A complexidade é efetivamente a rede de eventos, ações, 

interações, retroações, determinações, acasos que constituem 

nosso mundo fenomênico. A complexidade apresenta-se, 

assim, sob o aspecto perturbador da perplexidade, da 

desordem, da ambigüidade, da incerteza, ou seja, de tudo 

aquilo que é se encontra no emaranhado, inextricável (2003, 

p.44). 

A complexidade reconfigura uma abordagem simplificadora ou reducionista, 

típicas do paradigma cartesiano e insere a discussão acerca de um 

conhecimento multidimensional que nunca é completo. O objeto de estudo do 

pensamento complexo são os sistemas abertos, não lineares, sensíveis a 
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constantes interferências e variações. Inclui uma camada profunda da 

realidade que a lógica clássica não daria conta de tratar na totalidade de suas 

exigências e necessidades. A abordagem complexa apresenta contradições 

lógicas que não indicam, necessariamente, erros, mas sim, possibilidades. 

Neste contexto, a ordem absoluta, eterna e incondicional, é relativizada na 

perspectiva da subjetividade e das condições de seu surgimento. Analisar uma 

situação sob uma dimensão complexa significa contextualizar todos os 

elementos que a compõem, considerando-os sob uma óptica objetiva e 

subjetiva e entendendo a questão como um processo dinâmico de interações e 

incertezas. 

         O pensamento complexo impede o pensamento hegemônico. Visto dessa 

maneira, é composto por múltiplas vias de acesso, que dizem respeito à 

ciência, à ética, à sociedade e à política. Constitui um processo que se cria e 

recria no próprio devir. É dialógico, incerto e incompleto. Aceita a 

complementaridade dos saberes e considera o conhecimento em sua 

multidimensionalidade de causas e pertinências e respeita o fato de todo 

conhecimento trazer consigo uma forte carga de dúvidas e incertezas. 

Portanto, o pensamento complexo entende a onisciência como uma situação 

impossível de ser alcançada.  

         A educação trabalha com a formação de homens e mulheres. Na 

dimensão da complexidade, Morin, segundo Santos Neto (2005), compartilha a 

idéia anterior de Freire, do ser humano se construir nas relações com os 

outros. Um ser bipolarizado, composto por objetividade e subjetividade. O 

Homo complexus proposto por Morin é sapiens e demens, faber e ludens, 

economicus e consumans, empiricus e imaginariuns. Paulo Freire (apud Santos 

Neto, 2005) discute a constante construção do ser e a dimensão do 

inacabamento, da historicidade, da dialogicidade, da politicidade e da 

esperança. Para Freire, seres humanos são, por natureza, abertos, sociais e 

políticos. Criam sua maneira de ser e constrõem sua história por meio da 

relação com o outro intermediado pelo mundo. São singulares e, mesmo 

pertencendo a mesma espécie, interpretam o mundo a seu jeito. Nessa 

perspectiva, a consciência de seu inacabamento, insere o indivíduo num 

permanente processo de esperançosa busca, impulsionado pela sua vocação 

ontológica de ser mais. 
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         Nascemos geneticamente humanos. Resultado da evolução biológica, 

frutos dos mecanismos de especiação selecionados pelo ambiente, portadores 

do lote genético capaz de traduzir características específicas para nosso 

equilíbrio ecológico e conseqüente sucesso evolutivo. Portanto, somos seres 

vivos biologicamente adaptados ao mundo. Possuímos um arcabouço de 

comportamentos inatos, estereotipados, instintivos e aprendidos, além de 

inteligência e raciocínio que nos possibilita, entre outras coisas, o 

relacionamento com o outro.  E é em comunhão com o outro que nos 

constituímos e construímos nossa história a partir de vivências, experiências e 

relações interpessoais. Por sermos providos de um sistema nervoso 

suficientemente complexo para aprender e ensinar, desenvolvemos, 

acumulamos e transformamos conhecimento. Refletimos em torno da origem, 

natureza e limites do ato de conhecer, interagir e explicar o mundo. Essas 

características nos fazem humanos inseridos na biosfera, porém, nos 

diferenciam das demais formas de vida. Somos seres complexos capazes de 

construir e transformar o mundo.  

        Na dimensão da educação, tendo como base o paradigma da 

complexidade, diversos fatores devem ser cuidadosamente considerados para 

que o processo educativo se desenvolva na totalidade de suas possibilidades. 

Entre esses fatores, destacam-se as questões de macro, meso e micro escala 

que, entrelaçadas como fios de uma trama, demonstram o caráter complexo da 

educação. A macro escala envolve elementos como as políticas públicas 

educacionais, a ideologia e o contexto em que foram formulados e propostos 

os mecanismos de implementação de ações concretas nesse sentido. Estarão 

essas políticas contribuindo para a formação do sujeito consciente de sua 

condição social, de seu inacabamento, de sua condição de Homo complexus, 

na perspectiva de sua libertação? Ou simplesmente reproduzindo a ideologia 

dominante no sentido de manter a opressão e permanência do status quo? No 

nível meso escala, as questão relacionam-se com a maneira que as 

instituições, tradicionalmente destinadas ao ensino, promovem a gestão dos 

processos educativos. O projeto-político-pedagógico dessas instituições é 

coerente com as necessidades das comunidades nas quais estão inseridas? 

Há participação da comunidade na elaboração do projeto-político-pedagógico 

dessas instituições? As instituições de ensino estão formando pessoas ou 
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reproduzindo modelos pré-determinados? Outra questão de extrema relevância 

neste âmbito, diz respeito aos espaços destinados à educação. A escola é, 

sem dúvida, o espaço historicamente constituído para que a educação possa 

se desenvolver. Porém, não é o único. Quais são os outros tempos e espaços 

em que a educação também ocorre? Qual a importância dessas outras 

modalidades de educação para a formação dos seres humanos? E finalmente 

em micro escala, a dimensão mais estrita da educação, que diz respeito às 

relações humanas estabelecidas no processo e na gestão da educação in situ.  

        Este nível de relacionamento, onde a educação realmente acontece, 

constitui um espaço de conflitos ideológicos, de afetividade e de forte carga de 

subjetividade. Representa o nível em que a condição humana se apresenta de 

maneira mais forte e o diálogo entre os atores sociais envolvidos no processo 

ocorre.  

        Porém, quem são os seres humanos por detrás desses atores sociais? 

Como se constituem humanos, como convivem com o outro? Quais são seus 

gostos, suas angústias, suas histórias? De onde vêm, quais são suas crenças, 

suas culturas? São indivíduos em um grupo ou um grupo com 

individualidades? Quais são seus anseios, seus sonhos, onde pisam seus pés 

e onde alcançam suas cabeças? Morin (2004, p.59) afirma que somos seres 

neuróticos, delirantes e também racionais e tudo isso constitui o estofo 

humano.  

        Como lidar com todos esses aspectos e singularidades, próprios de cada 

pessoa, no contexto da realidade educacional? Antes de tudo, a dimensão 

mais íntima da educação é a dimensão da relação entre pessoas com histórias 

diferentes e interesses distintos, dessa forma, a abordagem por meio de um 

pensamento simplificador, não é suficiente para considerar toda esta vasta 

gama de situações que compõem o contexto onde a educação acontece.    

        O que se pretende aqui não é mostrar soluções para cada uma das 

questões apresentadas, mas sim, apresentar o panorama complexo no qual se 

desenvolve a educação. Articulação entre todos esses questionamentos 

levantados e muitos outros não citados, constitui a prática da realidade escolar, 

ou não, da educação brasileira. Talvez o que hoje se convencionou chamar de 

crise da educação brasileira, seja, na verdade, uma inobservância desses 

aspectos no todo e em suas especificidades com o devido cuidado e atenção 
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que a causa demanda. Talvez estejamos realmente no olho do furacão de uma 

crise de transição paradigmática entre o pensamento simplificador e a 

possibilidade do pensamento complexo. Para Jacobi, prefaciando Loureiro, 

Layrargues e Castro (2006, p.09): 

Uma mudança paradigmática implica uma mudança de 

percepções e valores, e isso deve orientar de forma decisiva 

para gerar um pensamento complexo e aberto às 

indeterminações, às mudanças, à diversidade, à possibilidade 

de construir e reconstruir num processo contínuo de novas 

leituras e interpretações, configurando novas possibilidades de 

ação.  

        Talvez um olhar complexo sobre uma realidade sabidamente complexa, 

possa levantar questões ainda não discutidas e indicar caminhos e 

possibilidades no sentido de reverter esse quadro. 

 

2.3  A Educação Ambiental 

        O surgimento de problemas sócio-ambientais como ameaçadores à 

sobrevivência na Terra constitui um fenômeno relativamente novo para 

humanidade. A medida que o ser humano se distanciou da natureza dividiu o 

mundo em segmentos e passou a encará-lo, não mais como um todo em 

equilíbrio, mas como uma vasta gama de recursos a sua disposição. Recursos 

estes, passíveis de serem transformados em bens de consumo e fonte de 

lucro. 

Pouco tempo foi necessário para que surgissem os primeiros indicativos 

da insustentabilidade deste modelo. A finitude dos recursos naturais e sua 

insuficiência para suprir as necessidades das sociedades de consumo; a 

pequena parcela da população que goza de pseudo-benefícios e da ilusória 

sensação de bem-estar que o consumo desmedido proporciona, enquanto a 

maior parte da população mundial encontra-se na luta diária pela 

sobrevivência. Além disso, o ser humano representa apenas uma espécie 

frente a milhares de outras que dependem dos mesmos recursos para sua 

subsistência, porém, sendo a única com poder de intervir no ambiente, cabe a 

nós uma responsabilidade incomparável. 

        Neste contexto, surge a educação ambiental como alternativa para a 

construção de outra forma de entendimento do papel do ser humano no 
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mundo. Com a proposta de discutir novos modelos de relacionamento, mais 

equilibrados e justos, com o meio ambiente e estabelecer paradigmas e valores 

éticos com a natureza, a educação ambiental apresenta-se como um espaço 

privilegiado para a discussão e reflexão sobre o mundo dos Homens e o mundo 

natural. Pautada em uma abordagem holística, sistêmica e integradora, 

pretende estimular o indivíduo e a coletividade ao exercício de sua cidadania, 

no sentido da luta ideológica pela sustentabilidade. “Não se trata apenas de 

estabelecer uma nova relação entre humanos e natureza, mas dos humanos 

entre si, e destes com a natureza” (Layragues apud Loureiro, Layrargues e 

Castro, 2006, p.72).  

        Historicamente, a educação ambiental vem sendo constituída a partir da 

necessidade dos povos e nações revisitarem as bases de seu crescimento e 

proporem alternativas para seu desenvolvimento. Assim, as definições da 

educação ambiental, bem como seu âmbito de atuação, vêm evoluindo. 

Segundo Pelicioni (1998, p. 23) o surgimento público do termo Environmental 

Education (educação ambiental) em 1965, se deu por ocasião de uma 

conferência sobre educação na Inglaterra. Na mesma década e no mesmo 

país, fundou-se a Society for environmental education (Sociedade para a 

educação ambiental), grupo formado por especialistas de diversas áreas 

(economistas, pedagogos, humanistas, entre outros) que passou a se reunir 

em Roma para discutir a crise atual e futura da humanidade. Este grupo ficou 

conhecido como Clube de Roma, pioneiro na discussão dos problemas 

ambientais em escala mundial. Em 1972, o clube de Roma publicou o relatório 

The limits of growth (Os limites do crescimento), “o documento denuncia a 

busca incessante do crescimento da sociedade a qualquer custo e a meta de 

tornar cada vez maior, mais rica e poderosa, sem levar em conta o custo final 

desse crescimento” (Dias, 2003, p.35). Ainda em 72, em Estocolmo, na Suécia, 

a ONU promoveu a conferência sobre Ambiente Humano, que preconiza, entre 

outras coisas, um programa internacional de educação ambiental. Na 

contramão dessa tendência, o Brasil, por meio de seus representantes, 

contrariou as recomendações da ONU e se abriu à poluição mundial como 

preço para seu desenvolvimento. Segundo Dias (2003, p. 36) havia um cartaz 

que anunciava: “bem-vindos à poluição, estamos abertos para ela. O Brasil é 

um país que não tem restrições. Temos várias cidades que receberiam de 
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braços abertos a sua poluição, porque o que nós queremos são empregos, são 

os dólares para o nosso desenvolvimento”. No ano seguinte foi criada, por 

decreto presidencial, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, ligada ao 

Ministério do Interior, o primeiro órgão governamental ambiental brasileiro. Em 

1977, a ONU reuniu novamente os países, agora em Tbilisi, para discutir 

especificamente os rumos da educação ambiental, constituindo-se esse 

evento, o ponto de partida para definir seus objetivos e as estratégias em 

escala global e local. Já na década de 1980, o Brasil, através do CONAMA 

(Conselho Nacional de Meio Ambiente) apresentou resolução que estabelece 

as diretrizes das ações de educação ambiental em âmbito nacional. A proposta 

foi retirada da pauta e não foi votada no plenário. Em 1987, o MEC (Ministério 

da Educação e Cultura) aprovou por unanimidade a inclusão da educação 

ambiental nos conteúdos curriculares das escolas de 1º e 2º graus. Em 1988 foi 

assassinado no Acre, Chico Mendes (Francisco Mendes Filho) líder sindical 

ligado às causas trabalhistas e ecológicas e reconhecido internacionalmente 

pelo seu empenho. Cresceram as pressões internacionais sobre a necessidade 

de uma política ambiental brasileira. No ano seguinte foi criado o IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 

com a finalidade de formular, coordenar e executar a Política Nacional de Meio 

Ambiente. Em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro a Conferência da ONU sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento, com a finalidade de examinar a situação 

ambiental do mundo desde, Estocolmo (1972) e corroborar com as orientações 

de Tbilisi (1977). Nesta ocasião foi produzido um documento que ficou 

conhecido internacionalmente como Agenda 21, um plano de ação para a 

sustentabilidade humana, que reconhece na educação ambiental um processo 

estratégico de desenvolvimento de uma sociedade sustentável. A partir daí, o 

governo iniciou um processo de descentralização das políticas ambientais 

brasileiras e organizou, com o auxílio do MEC, a formação de núcleos regionais 

de educação ambiental. Em 1998 foi assinada a Lei de Crimes Ambientais (lei 

no 9.605/98), considerada uma das mais completas e rigorosas do mundo. No 

ano seguinte foi promulgada a Política Nacional de Educação Ambiental (lei no 

9.795/99) que define em seu artigo primeiro: 

Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por 

meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
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sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade.  

        Desta forma, ficou estabelecido pela legislação vigente a característica 

processual da educação ambiental e a construção individual e coletiva em prol 

de um bem comum. Em seu artigo segundo torna-se clara a idéia que a 

educação ambiental apresenta relevância nacional e deve estar presente de 

forma articulada em todas as modalidades e níveis de educação e em todos os 

processos educativos, de caráter formal ou não. A propósito de uma definição, 

várias são as formas de conceituar a educação ambiental, porém, na grande 

maioria os elementos constitutivos articulam um mesmo contexto. Philippi e 

Pelicioni entendem que: 

A Educação Ambiental é um processo de educação 

política que possibilita a aquisição de conhecimentos e 

habilidades, bem como a formação de atitudes que se 

transformem necessariamente em práticas de cidadania que 

garantam uma sociedade sustentável (2000, p.03).  

        Sob essa óptica, a dimensão política e o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades configuram um patamar para o exercício da 

cidadania objetivando a sustentabilidade. Layrargues (2006, p.78) corrobora 

com esta definição e ressalta o papel fundamental da educação na promoção 

de uma mudança cultural no sentido de reverter a crise ambiental. Seguindo 

esta mesma linha de raciocínio, a Conferência de Tbilisi conceitua como uma 

dimensão dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a 

resolução dos problemas concretos do meio ambiente por meio de um enfoque 

interdisciplinar e uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da 

coletividade (Dias, 2003, p.98). Mais um elemento essencial da educação 

ambiental é incorporado nesta definição, o caráter interdisciplinar. Nenhuma 

ciência isoladamente possui, em seu nível de atuação, a totalidade de saberes 

para equacionar os valores ambientais na inteireza de sua complexidade. Por 

este motivo, a educação ambiental não deve constituir uma disciplina do 

currículo escolar, mas sim permear todas as disciplinas, as modalidades, níveis 

e locais onde o processo educativo efetivamente ocorra. Nesse sentido, a 

comissão interministerial para preparação da RIO-92 (apud Dias, 2003, p.99), 
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caracterizou a educação ambiental como uma forma de incorporar a dimensão 

socioeconômica, política, cultural e histórica à questão ambiental e permitir a 

compreensão da natureza complexa do meio ambiente e interpretar a 

interdependência entre os diversos elementos que o conformam, com o 

objetivo de utilizar racionalmente os recursos e satisfazer as necessidades da 

sociedade no presente e no futuro. Em outras palavras, a complexidade do 

meio ambiente demanda uma abordagem sistêmica de diversas áreas do 

conhecimento, a fim de compreender as relações estabelecidas na dimensão 

ambiental.  

       Para Reigota (2004, p. 12), a educação ambiental tem como propósito 

incentivar o cidadão a participar ativamente das discussões para resolução dos 

problemas no seu contexto da realidade. A educação ambiental não está 

baseada na transmissão de conteúdos específicos, mas varia em função da 

problemática cotidiana do indivíduo ou do grupo. Para tanto, são necessários 

métodos que venham ao encontro das características e especificidades do 

contexto abordado. “Assim, ela pode ser realizada nas escolas, nos parques e 

reservas ecológicas, nas associações de bairro, nos sindicatos, universidades, 

meios de comunicação de massa, etc” (Reigota, 2004, p. 23).   

        Jacobi confirma essas colocações e complementa: 

O desafio que se coloca é o de formular uma EA que seja 

crítica e inovadora em dois níveis, formal e não-formal. Assim, 

a EA deve ser acima de tudo um ato político voltado para 

transformação social. O seu enfoque deve buscar uma 

perspectiva holística que relacione o homem, a natureza e o 

universo, tomando como referência o fato de que os recursos 

naturais se esgotam e que o principal responsável pela sua 

degradação é o homem (1998, p.12). 

        Portanto, a educação ambiental é parte integrante de uma educação 

plena, comprometida com a formação de homens e mulheres livres, 

conscientes de seu papel na biosfera e responsáveis pelas futuras gerações. 

Esse tipo de educação se pauta em valores humanistas, porém não 

antropocêntricos, entende a espécie humana como mais um fio na teia da vida. 

É um processo que não tem fim, que se aprende e ensina a vida toda, em todo 

lugar, a qualquer momento. Comprometida com a formação de pessoas livres e 

felizes, não pelo que consomem ou possuem, mas pelo que fazem e são. Uma 
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educação preocupada com o legado que deixará para aqueles que ainda não 

nasceram, mas compartilham os mesmos direitos dos que aqui estão neste 

momento. Para isso, incorpora conhecimentos das mais diversas áreas do 

saber e os mobiliza no sentido da construção de sociedades mais justas e 

sustentáveis.  

        Constituem os princípios básicos da educação ambiental o enfoque 

humanista, holístico, democrático, a concepção de meio ambiente na totalidade 

de suas possibilidades e relações entre o meio natural, construído e sócio-

cultural, bem como o caráter inter e transdisciplinar, o pluralismo de idéias, a 

abordagem articulada das questões ambientais e a permanente avaliação 

crítica do processo educativo. São objetivos desta educação: promover a 

compreensão das complexas relações entre seres humanos e natureza 

buscando a tomada de consciência sobre a problemática social e ambiental; 

incentivar a participação individual e coletiva para obtenção da qualidade 

ambiental como exercício de cidadania; lutar pelo direito de acesso dessa e 

das futuras gerações aos mesmos recursos naturais, a um mesmo mundo.  

        A educação ambiental se presta a formar pessoas na totalidade das 

possibilidades de desenvolvimento das potencialidades da condição humana, 

sem que para isso, tenha que agredir ou desrespeitar qualquer elemento do 

meio ambiente ou qualquer outra forma de vida. Dessa maneira, caminha no 

contra-fluxo dos interesses dominantes travando um embate ideológico contra 

a opressão imposta por este sistema. Assim, representa também a voz das 

massas, dos oprimidos na luta pela sua libertação. Traz consigo uma dimensão 

de sonho, esperança e utopia, que, se não trouxesse, não se caracterizaria 

enquanto educação.  

 

2.4  Educação para um futuro possível 

         Pensar no amanhã com os pés fincados no presente representa uma 

condição sine qua non para planejar um futuro possível e constitui um grande 

desafio no caminhar para a sustentabilidade. A humanidade contemporânea 

tem em suas mãos as rédeas do destino do planeta, incluindo todas as formas 

de vida, principalmente, as gerações futuras. Será responsável também pelo 

mundo que será deixado como herança para essas pessoas. Diversas 

civilizações antigas deixaram marcas de sua passagem pelo planeta. Os 
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gregos por meio de suas obras arquitetônicas e os avanços no campo da 

filosofia e ciências, os egípcios e suas majestosas pirâmides, os romanos, as 

civilizações andinas, enfim, todas, de alguma forma deixaram indícios de sua 

existência e contribuições para as futuras civilizações. Nenhuma dessas e 

muitas outras são conhecidas por nós pelo fato de terem extinguido espécies, 

deixado montanhas de lixo ou ainda pela degradação causada ao meio 

ambiente. Seriam as civilizações contemporâneas as primeiras a deixarem este 

rastro como marca de sua existência? Seriamos, nós e nosso modo de vida, os 

responsáveis pelo início da destruição do planeta? Os fatos denotam que até o 

presente momento da história contemporânea a resposta para essas perguntas 

é sim. De um modo geral, vivemos como se fôssemos a última geração a 

habitar a Terra, com os pés fincados no aqui e agora e a cabeça no eu e no 

meu. Não consideramos a viabilidade de um futuro em nossas ações 

cotidianas, especialmente no nosso padrão de consumo. Não fomos educados 

a compartilhar os recursos oferecidos pelo planeta de forma atemporal. Nesse 

sentido, a humanidade se mostra inconseqüente para com as gerações que 

ainda não nasceram.  

         A educação como via de formação de seres humanos assume um papel 

fundamental na mudança dessa forma predatória e egoísta de estar no mundo. 

Por meio de uma educação pautada em valores humanos e comprometida com 

um futuro possível é que as pessoas poderão desenvolver uma postura ética 

com relação aos que ainda virão. Esta alternativa de educação aqui proposta 

não se reconhece nos processos educacionais que, via de regra, têm sido 

realizados dentro e fora das escolas. Muito menos nos grupos que se utilizam 

da educação bancária, aquela educação comprometida com os interesses das 

elites, na educação que tem por objetivo manter a opressão sobre as massas 

no sentido de anulá-las e manipulá-las. A educação para o futuro é contra-

hegemônica em sua essência e popular na sua prática. É aquela que se pauta 

na construção de valores e saberes necessários para estas e para as futuras 

gerações.  

         Nesse sentido, Edgar Morin (2004) afirma que há para sete saberes 

fundamentais que a educação voltada para o futuro deveria tratar em toda 

sociedade e em toda cultura, sem exclusividade ou rejeição e segundo 

modelos adaptados a cada sociedade e a cada cultura. Estes valores referem-
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se àqueles associados com a condição humana e com o comprometimento 

ético para com o planeta, os seres vivos e, em especial os seres humanos, 

numa perspectiva atemporal, ou seja, enquanto a Terra oferecer condições de 

sobrevivência11. Para Morin, o primeiro dos sete saberes necessários à 

educação do futuro envolve “as cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão”, 

em que discute o conhecimento e o erro. A educação que se limita a transmitir 

conhecimentos e informações ignora a dimensão da formação humana e tende 

ao erro e a ilusão de aceitar o conhecer, sem, na verdade, participar do 

processo de construir conhecimento. “O conhecimento, sob forma de palavra, 

de idéia, de teoria, é fruto de uma tradução/reconstrução por meio da 

linguagem e do pensamento e, por conseguinte, está sujeito ao erro” (Morin, 

2004, p.20). Em outras palavras, quando o indivíduo não participa do processo 

de construção do conhecimento, fica a mercê de interpretações e erros 

daqueles que o desenvolveram ou transmitiram. Dessa forma, tudo o que foi 

transmitido parece ser uma verdade absoluta, um saber intocável, indiscutível.    

        A educação deve mostrar a vulnerabilidade do conhecimento e construir a 

idéia que não existe saber que não esteja sujeito ao erro. Aceitar as incertezas 

do conhecimento e discutir amplamente as possíveis causas do erro são 

valores fundamentais para a educação do futuro. Morin corrobora com essa 

afirmação quando coloca: “o conhecimento do conhecimento, que comporta a 

integração do conhecedor em seu conhecimento, deve ser, para a educação, 

um princípio e uma necessidade permanente” (2004, p.31). O segundo saber 

representa “os princípios do conhecimento pertinente”, em que surge a 

discussão da fragmentação do conhecimento como um impedimento da 

compreensão da complexidade do mundo. No caso específico da educação 

ambiental, a compartimentalização dos saberes inviabiliza o entendimento da 

essência da questão, na inteireza dos aspectos que a compõem. Assim, a 

educação do futuro deve desenvolver a aptidão natural do espírito humano 

para situar todas as informações em um contexto complexo.  

        Com relação a estar no mundo sob uma óptica individual e coletiva, Morin 

apresenta dois saberes fundantes: a condição humana e a identidade terrena. 

A condição humana deveria ser objeto primeiro em qualquer modalidade de 

                                                           
11 A ciência acredita que o Sol tenha uma “vida útil” limitada. Neste caso, o planeta Terra e os demais planetas do 
Sistema Solar deixarão de existir quando este prazo se expirar. Aceita-se que este prazo gire em torno de 3,5 bilhões 
de anos. Antes disso, as alterações nas dimensões solares inviabilizarão a vida no planeta. 
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educação. Hoje no mundo existe apenas uma espécie representante dos 

hominídeos, o Homo sapiens. Esta espécie é fruto de um particular e bem 

sucedido processo evolutivo a partir de outras espécies animais menos 

desenvolvidas. Do ponto de vista biológico, carregamos em nosso lote 

genético12 características remanescentes dessa animalidade. Portanto, somos 

animais que passaram por um processo de complexificação social durante o 

qual, surgem a linguagem, a postura bípede, a cultura, as relações 

especificamente humanas e outras muitas características. Esta condição de 

espécie humana traz consigo uma trama de elementos que nos difere de todas 

as demais espécies do planeta e caracterizam o que Morin chama de Homo 

complexus.  

O ser humano é um ser racional e irracional, capaz de 

medidas e desmedidas; sujeito de afetividade intensa e 

instável. Sorri, ri, chora, mas sabe também conhecer com 

objetividade; é sério, ébrio, extático, é um ser de violência e de 

ternura, de amor e de ódio; é um ser invadido pelo imaginário 

e pode reconhecer o real, que é a consciência da morte, mas 

que não pode crer nela (...). (Morin, 2004, p.59).    

        É dever da educação para o futuro formar seres humanos conscientes de 

sua condição de Homo complexus.  Situar o ser humano no mundo, entender 

nossa espécie como parte integrante de um todo maior que constitui o 

universo, faz parte do ensino da condição cósmica da vida. Vida física, 

composta pela mesma matéria dispersa no universo e na Terra, nossa casa no 

cosmos. Por isso devemos entender nossa identidade terrena, ou seja, o 

planeta Terra como nossa pátria, independente de divisões políticas, 

geográficas, sociais ou econômicas. Ensinar a identidade terrena é fator 

fundamental no que tange a superação dos conflitos econômicos, políticos ou 

outros que obstaculizam e aumentam a distância entre o mundo de hoje e o 

paradigma da sustentabilidade.  

        Educar para “enfrentar as incertezas” constitui outro saber para Morin. 

Posto que a ciência não apresenta respostas para todos os questionamentos, e 

que quanto mais avanços científicos são feitos, mais dúvidas e possibilidades 

surgem, “é preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em meio a 

                                                           
12 O lote genético é representado por todos os genes, fragmentos organizados de DNA que determinam as 
características típicas de uma espécie. Refere-se ao genoma da espécie.  
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arquipélagos de certezas” (Morin, 2004, p.16). A educação deve preparar para 

o enfrentamento do inesperado, do imprevisto, da incerteza e lançar um olhar 

cuidadoso sobre as verdades absolutas. Neste mesmo sentido, o autor refere-

se a “ensinar a compreensão”. Compreensão humana entre povos, culturas de 

diferentes origens, compreensão individual do outro, das relações próximas. 

Compreender demanda consciência da complexidade humana, por outro lado, 

a incompreensão de si, leva à incompreensão de tudo. Há um forte grau de 

intersubjetividade nesse processo. Compreender implica identificação, 

projeção, abertura para o outro. A compreensão é a via para a tolerância entre 

os povos como caminho para a paz no mundo.   

        O sétimo saber necessário à educação do futuro, para Morin, envolve a 

“ética do gênero humano”. Nesse sentido, a educação deveria conduzir ao 

desenvolvimento de uma ética propriamente humana, o que Morin chama de 

“antropo-ética” (2004, p.106). Segundo essa concepção, a educação deveria 

corroborar para a decisão consciente e esclarecida das pessoas em assumir a 

condição humana de indivíduo/sociedade/espécie a um só tempo; buscar a 

humanidade dentro de cada um e assumir o destino humano incluindo sua 

realidade complexa. A antropo-ética deve caminhar no sentido de conceber a 

idéia da humanidade como comunidade planetária e adotar a Terra como pátria 

primeira de todos os seres humanos. E os esforços no sentido de salvá-la da 

autodestruição tornam-se prioridade em todos os sentidos.  

        A educação para um futuro possível deve orientar de forma decisiva a 

formação das gerações atuais no sentido de construir um pensamento 

complexo, aberto às indeterminações e mudanças e à possibilidade de produzir 

novas leituras possíveis do mundo. É aquela que favorece o desenvolvimento 

humano em bases sustentáveis. Deve contribuir para a construção de 

sociedades ambientalmente prudentes, socialmente justas, politicamente 

atuantes e culturalmente diversas. Os valores ambientais associados à 

educação devem ser trabalhados por meio de diferentes meios, não só pelos 

processos formais. Para Leff (2001, p.244), esses valores envolvem desde os 

princípios ecológicos (harmonia com a natureza), passando por uma nova ética 

política, até os interesses sociais de um povo, a redefinição de um estilo de 

vida, uma nova ordem econômica. Reigota afirma ser muito difícil introduzir os 

valores ambientais tendo como bases os parâmetros clássicos da educação 
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(2002, p. 81). A educação que pensa no futuro inscreve-se dentro de um 

processo estratégico que estimula a reconstrução coletiva e a reapropriação 

subjetiva do saber. Para Santos Neto (2005) o maior desafio da educação é o 

desafio da esperança e da crença em nossa possibilidade de reinventarmos o 

mundo. Assim, em um possível diálogo entre Paulo Freire e Edgar Morin, no 

sentido de repensar a educação e os espaços onde ela ocorre, Santos Neto 

refere-se a uma educação que vem ao encontro dos propósitos aqui 

apresentados. Essa educação deve contribuir para a formação do cidadão 

consciente de sua condição de ser social, de seu inacabamento e de sua 

condição de Homo complexus. Estabelece o diálogo e a escuta sensível na 

relação educador-educando, pois o conhecimento também passa pela via 

afetiva e se faz de forma intersubjetiva. Além disso, é necessário “o cuidado, na 

perspectiva ecológica, com a casa comum que é o planeta Terra” (2005, p.06), 

no sentido de compreender, interagir e respeitar as relações de 

interdependência entre todas as coisas que constituem o mundo, sejam elas 

humanas ou não.   

        A educação ambiental constitui um importante elemento da educação 

comprometida com o futuro. Suas bases envolvem a mudança de 

comportamento refletida em atitudes responsáveis para com o planeta. Dessa 

forma, possui uma importante dimensão política, pois prepara o cidadão para 

exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, auto-gestão e ética nas 

relações sociais e com a natureza (Reigota, 2004, p. 10).  

        Se a humanidade de hoje realmente quiser criar condições para que 

outras gerações tenham acesso a tudo aquilo que temos a nossa disposição 

hoje, atitudes devem ser adotadas com urgência. Urgência, pois o planeta 

agoniza, populações são oprimidas, pessoas sofrem e é impossível associar 

um futuro possível a essa situação. A educação libertária, emancipadora, 

dialógica, crítica, afetiva, permeada pelo saber ambiental e comprometida com 

o desenvolvimento de sociedades sustentáveis constitui um dos caminhos para 

a transformação desta realidade.   
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CAPÍTULO 3 

Um olhar possível sobre o envelhecimento 

 

3.1  A nova terceira idade  

        Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer constituem as etapas 

naturais do desenvolvimento de todo e qualquer ser vivo existente no planeta. 

Todas as pessoas sabem que um dia envelhecerão e morrerão, faz parte da 

existência humana. Entretanto, a história da humanidade mostra que a vida 

eterna, a imortalidade, a longevidade, a eterna juventude sempre foram 

objetivos presentes entre os povos. Envelhecer e ficar velho representou, 

durante muito tempo, um momento trágico da existência humana. Na Grécia 

antiga, por exemplo, a juventude era sinônimo de glória, enquanto a velhice era 

vista como um flagelo. A mitologia grega expressa bem essa situação. 

Héracles, grande herói grego, após concluir 12 tarefas, subiu ao Olímpo e 

desposou Hebe, a deusa da juventude eterna (Mascaro, 2004, p. 13). Em 

outras culturas, a procura por substâncias milagrosas acalentava o sonho do 

elixir da longa vida. Lendas, fábulas, rituais e receitas dão conta de demonstrar 

a preocupação dos povos, desde a antigüidade, de prolongar a vida e 

postergar (se possível eliminar) a velhice. Encontrar a fonte da juventude, há 

muito, representa um objetivo dos povos.  

        No mundo contemporâneo não é diferente. A história recente das 

sociedades mostra que durante muitos anos, o envelhecimento foi visto como o 

declínio do desenvolvimento humano e caracterizado como um período da 

existência marcado pelo surgimento de uma série de doenças.  (Neri, 2001 p. 

7). Assim, sob essa óptica, envelhecer e ficar velho acaba por denotar 

incapacidades, limitações ou impossibilidades. Mascaro (2004, p. 21) reforça 

essa idéia e complementa afirmando que o mundo atual tende a celebrar 

valores, comportamentos, aparência e a moda dos jovens. E continua 

referindo-se que é comum negar o envelhecimento encobrindo e recalcando 

seus sinais mediante inúmeras estratégias e disfarces. O sonho mítico da 

eterna juventude dos antigos é vendido hoje em potes ou encontrado em 

clínicas e casas especializadas nesse tipo de “milagre”. Lutar contra o 

envelhecimento e manter-se jovem tornou-se um lucrativo negócio. 
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        De fato, nas condições normais da vida, a velhice vem para todos. Cada 

ser vivo tem suas características de longevidade determinadas geneticamente. 

Assim, borboletas vivem 12 semanas, cães 15 anos, elefantes 48 e tartarugas 

até 180 anos. É muito difícil estabelecer a idade máxima que uma pessoa 

poderia alcançar. A expectativa de vida média de um ser humano ao nascer é 

de 65,9 anos13. Provavelmente a longevidade genética da espécie seja superior 

a esse número. Evidentemente essa longevidade sofre forte influência de 

fatores sociais, comportamentais, ambientais, econômicos, culturais e 

biológicos. Porém, é difícil determinar com precisão qual a idade da velhice, ou 

seja, a partir de quando uma pessoa pode ser considerada velha.  

        Para Mascaro (2004, p. 35) não existe idade determinada para o início da 

velhice. Em geral a “descoberta” da velhice se dá pelo olhar do outro. Essa 

situação começa a evidenciar-se quando a sociedade espera um certo padrão 

de comportamento do indivíduo, quando o tratamento dado pelas pessoas ao 

redor passa a ser diferenciado ou ainda quando o corpo dá sinais de 

impedimentos ou limitações. Sentir-se velho configura-se como uma das 

etapas do processo de envelhecimento, mas não a única.  

        Nesse contexto, Mascaro (2004, p. 39) apresenta quatro possíveis 

definições de idade. A primeira delas é a idade cronológica, ou seja, aquela 

contada a partir da data do nascimento do sujeito. É essa a idade oficialmente 

aceita para a sociedade. Nela baseiam-se as questões ligadas ao trabalho, 

direitos adquiridos, benefícios, entre outras. A idade biológica constitui uma 

outra possibilidade de olhar o envelhecimento. Nessa, os aspectos genéticos, 

hormonais, ambientais ou até bioquímicos determinam a compatibilidade da 

idade cronológica com a condição biológica do indivíduo. Representa uma 

importante ferramenta na prevenção de doenças e promoção da saúde. A 

terceira é a idade social refere-se àquela na qual a sociedade espera um 

padrão de comportamento considerado adequado a uma determinada faixa 

etária. Segundo Mascaro (2004, p.39), é o relógio social, são as normas para 

tudo aquilo que é socialmente aceito. A quarta possibilidade representa a idade 

psicológica, ou seja, aquela caracterizada por mudanças de comportamento 

decorrentes dos processos biológicos de envelhecimento. Para exemplificar 

                                                           
13 World Population Prospect – United Nations 2005. http://www.ined.fr/en/pop_figures/countries_of_the_world/ acesso 
em 08/09/2006.   
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esta situação, pode-se considerar as limitações físicas impostas pelo avanço 

da idade e as conseqüentes implicações nas atividades diárias do indivíduo 

(subir os degraus de um ônibus ou erguer um objeto, por exemplo). Este 

representa um processo muito particular de envelhecimento, com um alto grau 

de subjetividade envolvido.  

        A articulação entre as definições cronológica, biológica, social e 

psicológica de idade apresentadas, em interação com o fato do indivíduo sentir-

se velho, constitui o conceito de envelhecimento e velhice tratado neste 

trabalho.  

        De uma maneira geral, a retirada do mundo do trabalho (aposentadoria), 

indícios de declínio da saúde ou a dependência de outras pessoas para a 

realização de tarefas cotidianas constituem marcos do envelhecimento. Para 

efeitos de estudos populacionais, a ONU (Organização das Nações Unidas) 

considera idosa a população com 60 anos ou mais, pois é neste período da 

vida que acentuam-se transformações de ordem biológica, características 

daqueles que já viveram 2/3 (dois terços) de sua existência, ou seja, estão na 

terceira fase da vida (Mascaro, 2004, p. 41). No Brasil, os direitos referentes à 

aposentadoria são assegurados pela Constituição Federal14 e pela Previdência 

Social para aqueles entre 60 e 65 anos de idade, podendo variar em função do 

sexo e do tipo de atividade desenvolvida durante a vida.    

        A questão em discussão remete ao fato de que o olhar que a sociedade 

ocidental, especialmente a brasileira, lança sobre o velho pode ser muito mais 

danoso que a própria velhice. A condição física desses homens e mulheres 

muitas vezes apresenta-se como fator de exclusão, por não mais se adequar a 

moldes pré-estabelecidos. Esta situação leva, em grande parte dos casos, à 

exclusão social dessas pessoas. A perversidade do modelo em que se baseia 

a sociedade contemporânea ocidental valoriza muito pouco o potencial de 

intervenção na realidade local e a experiência do idoso na perspectiva de 

ações transformadoras.  

        Entretanto, com os avanços tecnológicos nos campos da medicina, 

nutrição, saúde pública e outros tantos que facilitam a vida, este segmento da 

população torna-se cada vez mais presente e atuante na sociedade. De acordo 

com essa nova ordem social que começa a se estabelecer, a idéia de velhice 
                                                           
14 Art. 201, § 7º, II combinado com art. 48 e seguintes da lei 8213 de 24 de julho de 1991.  
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como uma fase em que não há mais o que se vivenciar, deixa de fazer sentido 

e abre precedente a um outro olhar possível sobre envelhecer e estar velho.  O 

aumento da longevidade humana, associado aos progressos sociais, aos 

avanços tecnológicos e científicos, tem impelido para frente a velhice e gerado 

transformações na estrutura das famílias.  

        Para Mascaro (2004, p.68), o desejo do idoso de viver intensamente sua 

própria vida em sua idade e de realizar novos projetos, desmistifica a imagem 

da senhora tricotando na janela e do senhor sentado na cadeira de balanço. 

Nesse contexto os termos antiquado, desatualizado, obsoleto associados à 

palavra velho no dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, deixam, 

gradativamente, de fazer sentido e cedem espaço para a nova terceira idade, 

uma outra maneira de vivenciar a velhice a qual denota, principalmente, 

maturidade. O mesmo dicionário apresenta maturidade como estado ou 

condição de pleno desenvolvimento; estado, condição (de estrutura, forma, 

função ou organismo) num estágio adulto; condição de plenitude em arte, saber 

ou habilidade adquirida. Em outras palavras, a chamada terceira idade no 

contexto atual, passa a assumir uma nova postura frente à sociedade, abrindo 

espaço para outras possibilidades de realização pessoal, novos mercados, 

atividades específicas e outras exigências. Sob essa óptica, Mascaro (2004, 

p.68) relaciona o crescente número de pessoas, iniciando novos projetos de 

vida em idades relativamente avançadas, com o progressivo aumento da 

expectativa de vida dos brasileiros nos últimos 50 anos e afirma que:  

Assim, iniciar uma carreira musical aos 78 anos, encontrar o 

amor e casar-se depois dos 80 anos, voltar a estudar e 

matricular-se na Universidade da Terceira Idade aos 56 anos, 

cultivar novos hobbies e despertar para novos projetos, são 

alguns exemplos estimulantes noticiados na imprensa, que 

revelam novos interesses e comportamentos inovadores.  

        Entender o envelhecimento como uma etapa da vida, mas não 

necessariamente como a etapa final, constitui uma característica da nova 

terceira idade.  

        Porém, vale ressaltar que vivemos em uma sociedade capitalista, cujos 

valores associados ao consumo e às transações meramente financeiras são 

estratégicos para o sistema. Dessa forma, o mercado vem progressivamente 

se apropriando da idéia da nova terceira idade como uma rentável 
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possibilidade de investimentos. Tal fato torna-se mais evidente por meio do 

crescente número de produtos específicos para esse público. Especialmente 

aqueles de ordem financeira, como por exemplo, empréstimos ou transações 

envolvendo valores, tendo como garantia, a aposentadoria dessas pessoas 

que, apesar de, em geral, ser pouca em cifras, é segura no pagamento. Nesse 

lucrativo negócio, o termo terceira idade é frequentemente associado a melhor 

idade, porém, sem levar em conta os valores humanos, mas sim, somente os 

valores de mercado, ou seja, na possibilidade de atrair dividendos.   

        O conceito de terceira idade tratado nesta pesquisa não se refere a 

estereótipos mercadológicos do idoso, como um indivíduo sempre animado, 

ativo, que camufla a sua idade e procura viver como um jovem. A idéia é de 

senhores e senhoras conscientes de sua idade, convictos de seus potenciais e 

capacidades, plenos de suas possibilidades na sociedade e bem adaptados à 

sua realidade. Em outras palavras, é o idoso que sabe envelhecer de forma 

ética e saudável, ou seja, aquele que mantém suas atividades e o convívio 

social, mesmo depois de concluído o ciclo no mundo do trabalho. Preocupa-se 

com sua saúde e planeja seu futuro. Tem voz e participa das decisões em sua 

realidade (familiar, comunitária, institucional), que dialoga com seus pares e 

com todas as demais gerações, pois as experiências que os anos lhe 

conferiram o habilitam a isso. A nova terceira idade se preocupa com a saúde, 

mas, entende que isso não está estritamente ligado a medicamentos ou 

exames, mas, principalmente à qualidade de vida, que envolve muitos fatores, 

entre eles, o bem estar físico, psicológico, social e afetivo.  

        A busca por esta condição de vida move essas pessoas por caminhos, 

antes, pouco percorridos, mas cada vez mais comuns e presentes na 

atualidade. Entre esses percursos, abrem-se as portas das ações comunitárias, 

do retorno ou inserção no campo do trabalho, do voluntariado e até da volta 

aos estudos. Trata-se de um crescente contingente de homens e mulheres de 

cabelos brancos, que buscam seu espaço no mundo com o propósito simples 

de viverem suas vidas e serem felizes. Para tanto, estão dispostos a enfrentar 

o novo. Conhecer novas pessoas, interagir com as novas tecnologias, visitar 

novos lugares, enfrentar novos desafios, viver novas experiências e incorporar 

essa nova forma de estar velho e interagir com o mundo.      
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3.2 A Nova Terceira Idade e a Educação Ambiental 

        Envelhecer e tratar com o fato de estar velho não representa uma situação 

simples de se lidar. Na vida cotidiana, longe das estatísticas ou dos estudos 

científicos que comprovam essa afirmação, é comum ouvir ou conhecer 

histórias de abandono do idoso ou casos de depressão senil.  

        O aumento da população idosa associado ao aumento da longevidade 

humana, impele a sociedade a repensar a velhice e encará-la como uma fase 

da vida, não como uma idade em que a principal idéia é a de que o fim está 

próximo. Dessa forma, deve fazer parte da educação dos jovens, valores e 

aspectos associados à velhice, com a finalidade de formar pessoas aptas a 

envelhecerem de forma saudável e conscientes de suas responsabilidades e 

potencialidades para com a comunidade na qual estão inseridas. Da mesma 

maneira, é necessário desenvolver e cultivar entre os mais velhos a idéia de 

que a velhice pode ser vivida de forma positiva e bem sucedida.  

A Organização das Nações Unidas – ONU realizou em Viena, em 1982, 

a primeira assembléia especificamente para tratar do envelhecimento mundial. 

Neste primeiro momento, as projeções estatísticas mostravam que a 

composição etária da população mundial, dentro de 50 anos, seria composta 

por cerca de 1 bilhão de idosos. Cerca de 3/4 dessa população estariam em 

países em desenvolvimento como o Brasil. Constatou-se que essa tendência 

era resultado de fatores associados ao controle de natalidade, redução da 

mortalidade infantil e pelos avanços da medicina e das condições sanitárias de 

determinados extratos da população mundial (Huck, 2002, p 15). Neste evento, 

foi produzida a resolução 46/91, conhecida como Declaração dos Princípios 

para o Idoso (op. cit.). Cinco princípios foram tratados nessa declaração. O 

primeiro é a independência e a garantia do acesso aos direitos do idoso. 

Depois, a participação e a idéia de integrar o velho à sociedade. Em seguida, 

aparece o princípio do bem-estar e a necessidade da assistência social na 

terceira idade. O quarto princípio refere-se ao desenvolvimento das 

potencialidades e o acesso a recursos para tal. Por último o princípio de viver 

com dignidade, livre, com segurança e justiça.  Também foi recomendada a 

incorporação desses princípios nos programas governamentais (op. cit).  

Em 2002, vinte anos depois da primeira reunião, a ONU promoveu a 

segunda assembléia para discutir um plano internacional de ação para o 
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envelhecimento mundial. Nessa ocasião, foi preconizada a necessidade de se 

fazer maiores investimentos em saúde, previdência social e aposentadoria. 

Concluiu-se, também, que o envelhecimento das populações é uma tendência 

mundial em todas as nações e não somente nos países em desenvolvimento 

(Huck, 2002, p. 22). Com base nesses novos estudos, ficou evidente a 

importância de coordenar os esforços no sentido de promover ações de 

melhoria da qualidade de vida dos idosos, pois o rápido aumento da 

longevidade tem gerado uma velhice desamparada, sem a devida assistência 

por parte dos órgãos governamentais.   

Concentrando as atenções na Declaração dos Princípios para o Idoso, 

no sentido da luta pela cidadania desse indivíduo, o segundo princípio 

recomenda que os idosos devam permanecer integrados à sociedade 

participando da elaboração e da implementação de políticas que afetem 

diretamente seu bem-estar e devam desenvolver maneiras de servir à 

comunidade e dividir seus conhecimentos com os jovens (Huck, 2002, p. 24). 

De acordo com esse princípio e considerando a essência das questões 

associadas ao meio ambiente, torna-se factível pensar na possibilidade da 

participação do indivíduo da terceira idade tendo como base a questão 

ambiental. Trata-se de incorporar características próprias das ações de 

educação ambiental com a possibilidade de manter o idoso inserido no 

contexto social de forma útil e produtiva.  

Reigota assinala que a educação ambiental representa uma maneira de 

incentivar o cidadão a participar ativamente das discussões para a resolução 

dos problemas no seu contexto da realidade cotidiana (2004, p. 12). Dessa 

forma, a ação ambiental torna-se uma possibilidade concreta de aliar 

positivamente o conhecimento acumulado pelo idoso, sua vontade de manter-

se ativo e útil à sociedade com uma causa nobre, importante para sua 

realidade imediata e urgente para o planeta.  

A educação ambiental não está relacionada à transmissão de conteúdos 

específicos, mas varia em função das características da problemática cotidiana 

das pessoas. O tempo livre permite que o indivíduo da terceira idade vivencie 

essa realidade e compartilhe essa problemática. Reigota (2002, p. 82) afirma 

que uma importante característica da educação ambiental é o processo 
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dialógico entre as gerações com a discussão de possibilidades de ações 

conjuntas que garantam a vida saudável para todos, incluindo a 

responsabilidade para com as futuras gerações. A “Declaração dos Princípios 

para o Idoso” da ONU recomenda aos homens e mulheres da terceira idade 

dividirem seus conhecimentos com os mais jovens, compartilharem 

experiências e contribuirem para a melhoria da comunidade. O campo do meio 

ambiente e da educação ambiental possibilita a participação política do cidadão 

na busca da melhoria da qualidade de vida, incluindo todos os fatores 

associados à justiça social, cidadania e ética nas relações entre os seres 

humanos e destes com a natureza.   

A união da educação ambiental com a terceira idade mostra uma 

sinergia possível na luta por um futuro viável para os seres humanos e todas as 

demais formas de vida do planeta, tomando como base para a ação a nova 

terceira idade, com toda a sua vontade de viver e se engajar em novos 

projetos, na perspectiva de realizações ainda não alcançadas. Não se torna 

distante a idéia de concentrar os esforços dessas pessoas no sentido de 

viabilizar projetos ambientais, valorizando as qualidades dos indivíduos da 

terceira idade e as características e especificidades dos contextos abordados. 

Dessa forma, a imagem do idoso, marcada pelos anos vividos deve ser vista 

como portal de um conhecimento único construído ao longo da vida e de 

potencial capaz de concretizar feitos importantes para si, para a sociedade e 

para o planeta.   

 

3.3 Universidades da Terceira Idade 

        A forma com a qual o idoso é visto pela sociedade vem mudando 

gradativamente ao longo das últimas décadas. A visibilidade social da 

população da terceira idade tem sofrido progressivo aumento, devido, entre 

outros, a fatores como o envelhecimento populacional, decorrente do aumento 

da longevidade humana.  

        No Brasil, a expectativa de vida ao nascer aumentou de 66,57 anos em 

1990 para 71,59 anos em 2004. O número de pessoas com mais de 50 anos, 
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de acordo com o censo de 2000, é de 27.043.345 o que corresponde a 

aproximadamente 15,93% da população brasileira. 15 

 

Tabela 1: Indicadores demográficos 

Fonte: IBGE 

 

Tabela 2: População por grandes grupos de idade – (%) 

Grupos  1980 1990 1996 2000 

0-14 anos 38,20 34,72 31,54 29,60 

15-64 anos 57,68 60,45 62,85 64,55 

65 e mais 4,01 4,83 5,35 5,85 

Fonte: IBGE 

 

        Diante desse panorama que se vislumbra a partir das últimas décadas do 

século XX e início do XXI, as sociedades passaram a adotar providências 

práticas a fim de assegurar os direitos reconhecidos desse grupo etário. 

Configuram-se enquanto direitos dos idosos manter-se integrado à sociedade 

por meio de sua participação ativa na elaboração e implementação de ações 

que objetivem seu bem-estar e garantam sua inserção na comunidade.  

        Seguindo esta tendência, iniciou-se um crescente processo de expansão 

de atividades direcionadas, especificamente à terceira idade. A gama de 

                                                           
15 Fonte – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Brasil em Síntese - IBGE, Diretoria de Pesquisas, 
Departamento de População e Indicadores Sociais. Censo Demográfico 2000. www.ibge.gov.br – acessado em 
08/09/2006.  

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Esperança de vida ao 

nascer 

66,57 68,49 70,43 70,71 71,00 71,29 71,59 

Taxa de natalidade (por 

mil hab.) 

24,21 21,93 21,13 21,00 21,00 20,85 20,64 

Taxa de mortalidade (por 

mil hab.) 

6,95 6,55 6,34 6,33 6,33 6,32 6,31 

Taxa de mortalidade 

infantil (por mil nascidos 

vivos) 

47,00 37,90 30,10 29,20 28,40 27,50 26,60 

Taxa de fecundidade total 2,79 2,51 2,39 2,36 2,35 2,33 2,31 
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opções inclui desde grupos de caminhadas, bailes, passeios e atividades 

recreativas, até cursos livres ou de graduação ministrados por instituições de 

ensino superior. De maneira geral, os objetivos destas atividades incluem o 

convívio social, a recreação, a promoção da saúde e a melhoria da qualidade 

de vida dos indivíduos desta faixa etária.  

Entre essas diversas opções de atuação do idoso, uma delas representa 

um dos objetos de estudo desta pesquisa, a educação na velhice tendo como 

base a possibilidade do indivíduo da terceira idade intervir em sua realidade 

imediata por meio de ações educativas. A educação como via de 

sistematização do conhecimento acumulado ao longo dos anos, associado à 

experiências culturais, biológicas, psicológicas, afetivas e sociais, habilitam o 

idoso a atuar como educador em diferentes contextos e situações.  

Entretanto, a educação na velhice ainda constitui-se em algo novo. 

Quando do surgimento da idéia de educação para idosos e do aparecimento 

dos primeiros cursos voltados para este público, não havia uma pedagogia 

específica para o idoso, ou ainda não se investia nesse campo. Cachione e 

Neri (2004, p. 30) consideram que em meados da década de 1970, alguns 

autores referenciavam como paradigma da educação na velhice o fato de não 

haver uma pedagogia específica para o idoso, pois acreditava-se que essas 

pessoas não se desenvolvessem mais. Dessa forma, para esses autores, não 

eram realizados estudos sobre currículo, estrutura, ou ainda conteúdos a 

serem abordados em cursos para terceira idade, pela crença de que as 

possibilidades de desenvolvimento do idoso haviam sido levadas pelos anos de 

vida. Na contra-corrente dessa tendência e no mesmo contexto histórico, 

iniciava-se uma série de estudos sobre a educação na velhice. Modelos 

voltados para a educação de homens e mulheres maduros, discussões sobre 

currículos e metas educativas passaram a fazer parte das reflexões sobre a 

possibilidade de criar novos programas educacionais. O perfil desses 

programas envolvia a interação do indivíduo da terceira idade com o meio 

social, histórico, econômico, político, cultural e tecnológico como caminho para 

conhecer, compreender e fazer parte de um mundo em constante 

transformação. O que se buscava era que os programas educacionais para o 

idoso possibilitassem maior relação com as outras gerações, a capacidade de 
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exigir seus direitos e a autonomia de pensamento, sendo considerados como 

membros úteis da sociedade (Cachione e Neri, 2004, p. 31).  

As propostas educacionais para idosos que começavam a surgir entre 

as décadas de 1960 e 1970 na Europa e, posteriormente, na América 

alicerçavam-se em alguns pressupostos comuns. Entre eles, a necessidade de 

mudança de atitude social da própria clientela como condição para aceitar as 

mudanças e participar delas; possibilitar não só a divulgação do conhecimento, 

mas também o desenvolvimento comunitário da sociedade com a participação 

do idoso; realizar-se com, para e pelo idoso tendo em vistas a incorporação de 

novos saberes; privilegiar saberes teóricos e práticos, o saber-fazer, aprender e 

seguir aprendendo e, com isso, possibilitar o fluxo contínuo de relações e 

participação social (Cachione e Neri, 2004, p. 32).   

A idéia de cursos voltados exclusivamente para a terceira idade surgiu 

na Europa por volta da década de 1960. Objetivando uma maior integração 

com a sociedade, as universidades encabeçaram um movimento de abrir suas 

portas e receber os mais velhos (op. cit.). 

Nasciam as Universidades da Terceira Idade, aparentadas, sim, com as 

antigas iniciativas de proporcionar alfabetização, informações sobre saúde, 

educação religiosa e educação para o trabalho a adultos de alguma forma 

desfavorecidos pelo sistema educacional, mas singulares no sentido de seus 

direitos e possibilidades de educação, bem-estar, produtividade e engajamento 

social de um segmento até então relegado ao esquecimento que precede a 

morte (op. cit.). 

As Universidades da Terceira Idade foram progressivamente sendo 

implantadas pelo mundo todo. Entre as razões para essa expansão incluem-se 

o aumento da expectativa de vida da população mundial, políticas de bem-estar 

do idoso adotadas por alguns Estados, o interesse dessa população em ocupar 

o tempo livre decorrente da aposentadoria de forma produtiva, a política das 

universidades de se abrirem para a comunidade. Vale ressaltar também que, 

segundo Cachioni e Neri (op. cit.) neste período o campo médico da 

gerontologia passava por um momento de muitos avanços, fato que favoreceu 

a implementação de atividades específicas para o idoso.  
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        A França, país com grande tradição na alfabetização de adultos, foi 

pioneira nesse movimento e criou a Universidade do Tempo Livre concebida 

para ocupar o tempo ocioso dos aposentados com atividades culturais e de 

sociabilização (Nunes, 2000). Em 1973, por meio de esforços empenhados 

pelo professor Pierre Vellas16 surgiu a primeira Universidade da Terceira Idade, 

a Université du Troisiéme Âge, em Toulouse na França. Imbuído desse 

propósito, o professor Vellas passou a estudar o conhecimento acadêmico 

disponível na época. Leu tudo o que estava disponível, visitou hospitais, 

manicômios e alojamentos para idosos e constatou que as oportunidades de 

desenvolvimento na velhice eram inexistentes. Concluiu que as universidades 

deveriam se abrir para os idosos. De acordo com suas observações, tratava-se 

de uma proposta sem precedentes de uma universidade aberta para todos os 

idosos, sem qualquer tipo de distinção onde o tempo livre seria ocupado de 

maneira produtiva e as pessoas gozariam de todos os benefícios que a 

educação poderia proporcionar (Cachioni e Neri, 2004 p. 34). As pesquisas 

gerontológicas da época mostravam que muitas patologias típicas das idades 

mais avançadas tinham como uma das origens o isolamento e a exclusão 

social. Com base nesse conhecimento, o professor Vellas também contabilizou 

as histórias de vida e os dramas dos alunos para definir a estrutura dos cursos. 

As atividades inicialmente desenvolvidas nas Universidades da Terceira Idade 

incluíam palestras, debates, mesas-redondas, caminhadas, esportes, viagens e 

passeios, expressões artísticas e culturais, concertos musicais e reuniões 

literárias. A organização dessas atividades não necessariamente constituía um 

currículo ou programa. O objetivo era tirar o idoso de seu isolamento e 

modificar sua imagem perante a sociedade, resgatando seu interesse pela 

vida. Em 1974, a Universidade da Terceira Idade de Toulouse iniciou a 

Universidade Radiofônica da Terceira Idade, com o propósito de acessar os 

idosos que estavam em suas casas. 

Nos anos 1980, os cursos para terceira idade adotaram programas mais 

amplos e sólidos, semelhantes à graduação tradicional. Iniciou-se, também, 

uma grande expansão por toda a Europa, América do Norte e América Latina. 

Em Cambridge, na Inglaterra, o modelo francês sofreu profundas modificações 

                                                           
16 Pierre Vellas – médico, psicopedagogo e pesquisador francês. (fonte: Universidade Sênior de Almada – 
www.profalmada.org acesso em 19/11/2006. Associação das Universidades Abertas da Terceira Idade do Estado de 
São Paulo http://www2.uol.com.br/aprendiz/guiadeempregos/especial/info_080202.htm acesso em 19/11/2006).  
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estruturais.  Segundo essa nova visão, os idosos poderiam atuar tanto como 

professores como quanto alunos, abrindo possibilidades de engajamento em 

pesquisas acadêmicas. Fomentado pela idéia de que a experiência acumulada 

ao longo da vida dessas pessoas, proporcionaria um arcabouço de 

conhecimentos que deveriam ser compartilhados com as demais gerações com 

benefícios para todos. Estava desenvolvido o modelo inglês de Universidade 

da Terceira Idade.  

Apesar das diferenças estruturais e de contexto, ambos os modelos 

apresentavam preocupação com a qualidade de vida do idoso, com a 

promoção da saúde, com a participação autônoma na sociedade, em 

proporcionar oportunidades educacionais e culturais, para o desenvolvimento 

pessoal e com a inserção social (Cachioni e Neri, 2004, p. 39). Atualmente 

coexistem no mundo os dois modelos, além de diversas adaptações e versões 

em função de contextos e realidades.  

No Brasil, as primeiras iniciativas nesse sentido surgiram entre os anos 

de 1960 e 1970, com os Grupos de Convivência e as Escolas Abertas da 

Terceira Idade concretizados pelo Serviço Social do Comércio - SESC (Nunes, 

2000). Na ocasião, os objetivos dos cursos envolviam disseminação de 

informações sobre a velhice, preparação do indivíduo para a aposentadoria e 

sua atualização cultural, além da promoção de atividades físicas e de lazer. Em 

Santa Catarina, já na década de 1980, foi fundado o Núcleo de Estudos da 

Terceira Idade (NETI) vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina 

(Cahioni e Neri, 2004, p. 39). Compreendia um curso de extensão universitária 

na área de gerontologia que trabalhava no sentido de promover o cidadão 

idoso. A partir daí, várias ações voltadas para esse público foram, 

gradativamente sendo criadas em todo o país. Na década de 1990, solidificou-

se a tendência das universidades em abrir suas portas para adultos maduros e 

idosos. Algumas delas contaram, inclusive, com a assessoria do professor 

Paulo Freire na discussão da proposta pedagógica (Nunes, 2000). Com 

diferentes denominações e formas de organização, os cursos voltados para 

terceira idade conheceram seu apogeu. A idéia de promover a velhice bem-

sucedida, associada aos fatores mercadológicos da crescente procura por esse 
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tipo de curso, proporcionou a abertura de centenas de Universidades da 

Terceira Idade espalhadas pelo Brasil.  

Pelo fato de não haver nenhuma legislação que regulamente o 

funcionamento ou a estrutura desses cursos, os programas eram (e continuam 

sendo) bastante variados. Os conteúdos, em geral, envolvem aspectos 

psicológicos, sociológicos, médicos, culturais, humanidades, ciência e 

tecnologia, além de expressão artística e atividades físicas e de lazer. Muitos 

desses cursos apresentam opção para o trabalho voluntário ou a participação 

em oficinas artísticas e projetos sociais. Nenhuma instituição certifica 

profissionalmente os alunos. Entretanto, é comum a prática da emissão de 

certificados de participação ou diplomas.  

As Universidades da Terceira Idade constituem um espaço privilegiado 

para o convívio social do idoso e o contato intergeracional. Os benefícios para 

os alunos são muitos. O conhecimento trazido pelos alunos dos mais diferentes 

contextos e vivências proporciona uma pedagogia dialógica, pautada na 

construção coletiva do saber. Além disso, surgem novos problemas para o 

desenvolvimento de pesquisas acadêmicas tendo o indivíduo da terceira idade 

como objeto, mas também, incluindo a possibilidade da participação do idoso 

na posição de pesquisador. Como exemplo dessa situação, a dissertação de 

mestrado da professora Cachioni (1998) que analisou aspectos afetivos e 

sociais de mulheres alunas de universidades da terceira idade indicou novos 

conhecimentos neste campo. Segundo dados dessa pesquisa, a pesquisadora 

afirmou que o programa teve grande influência sobre a auto-imagem das 

participantes, fato que proporcionou ganhos educacionais significativos que 

refletiram positivamente na cognição e na produtividade (Cachione e Neri, 

2004, p. 43). Outro aspecto citado na pesquisa foi a melhora no bem-estar 

subjetivo no que tange a saúde física em relação a outros idosos. Também 

foram demonstradas melhorias na relação com os mais jovens, o 

preenchimento produtivo do tempo ocioso e a melhoria quanto à capacidade de 

enfrentamento da morte. A pesquisa foi realizada em sete instituições com 

cursos voltados para terceira idade, com investigação de 102 alunas desses 

cursos. 
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3.3.1 Universidade Livre da Terceira Idade da Universidade Metodista de 

São Paulo  

        Entre as centenas de cursos voltados para o público da terceira idade 

espalhados pelo Brasil, o curso Universidade Livre da Terceira Idade, 

ministrado pela Universidade Metodista de São Paulo, constitui o objeto de 

estudo desta pesquisa. Localizada no município de São Bernardo do Campo – 

SP, o curso é oferecido no campus Vergueiro da referida instituição, desde 

1998. A Universidade Metodista de São Paulo está estabelecida neste 

município desde 1938 com a implantação da Faculdade de Teologia da Igreja 

Metodista de São Bernardo do Campo. Desde então, a instituição cresceu e 

assumiu sua vocação educacional, investindo em infra-estrutura e pessoal 

especializado. Na década de 1970, com a criação de alguns cursos de nível 

superior, passou a ser denominada Instituto Metodista de Ensino Superior – 

IMS. Nos anos 1990, ampliou o número de faculdades e cursos oferecidos e 

adquiriu o nível de universidade. Com a missão de participar efetivamente na 

formação de pessoas, exercendo poder de influência e contribuindo na 

melhoria da qualidade de vida, baseada em conhecimento e valores éticos, 

atualmente, a Universidade Metodista de São Paulo oferece cursos de 

graduação, graduação tecnológica, programas de pós-graduação Stricto Sensu 

(mestrado e doutorado) e especialização Lato Sensu, além do colégio também 

vinculado à instituição17. São mais de 18.000 alunos, desde a educação infantil 

até o doutorado, distribuídos em três campi no município de São Bernardo do 

Campo. 

        A Universidade Livre da Terceira Idade está vinculada à Faculdade 

de Educação e Letras e tem sede no Campus Vergueiro. O projeto pedagógico 

do curso segue o instituído no projeto político pedagógico da instituição, ou 

seja, “estabelecer horizontes, definir objetivos e sugerir formas de ação que 

auxiliem a organizar, racional e tecnicamente, a ação da universidade em 

direção à construção de seus ideais” (Barros, 2002, p.07). A Universidade Livre 

da Terceira Idade constitui um curso livre formado por estudos independentes 

para pessoas da terceira idade. Por terceira idade, o projeto pedagógico da 

instituição entende aqueles com 50 anos ou mais. A ênfase do curso é de 

                                                           
17 Fonte www.metodista.br, acesso em 24/09/2006 
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aprimorar a cidadania do idoso e contribuir para a atuação deste indivíduo, de 

forma pró-ativa, na família e na sociedade. A idéia é torná-lo capaz de agir 

voluntariamente no sentido de gerar benefícios para a comunidade.  
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CAPÍTULO 4 

Metodologia do Trabalho 

 

4. Aspectos Metodológicos 

4.1 População-Alvo 

        O universo amostral da pesquisa é formado pelos alunos pertencentes à 

turma denominada “Básico I-5” da Universidade Livre da Terceira Idade, 

mantida pela Universidade Metodista de São Paulo – campus Vergueiro, 

localizado no município de São Bernardo do Campo. A escolha da instituição 

deu-se pelo fato do pesquisador ser professor da disciplina Educação 

Ambiental dessa universidade (no referido curso para a terceira idade) desde 

2001. Essa situação garantiu total apoio da coordenação da Universidade Livre 

da Terceira Idade para a realização da pesquisa, bem como facilitou o acesso 

aos documentos do curso e espaços físicos da instituição. Além disso, a 

experiência acumulada ao longo desses anos de trabalho junto aos alunos da 

terceira idade, alicerçado nas vivências e projetos desenvolvidos, fez surgir a 

certeza do potencial transformador dessas pessoas junto às suas realidades e 

a possibilidade de concentrar seus esforços nas questões ambientais. 

        A turma básico I-5 é composta por 36 alunos matriculados, entretanto, 

segundo os próprios alunos, entre 30 e 32 são realmente freqüentes.  Destes, 

existem 13 homens e 23 mulheres, fato atípico nas demais turmas do curso em 

que normalmente existe um número menor homens ou ainda as turmas são 

formadas exclusivamente por mulheres. Todos os alunos cumprem a exigência 

do curso e possuem mais de 50 anos. A opção pela escolha desta turma em 

específico, se deu por conta de estar no módulo básico, não ter cursado ainda 

a disciplina Educação Ambiental, ser numerosa e composta por alunos 

freqüentes. 

        A pesquisa foi realizada no primeiro semestre do ano de 2006, juntamente 

com o transcorrer da disciplina Educação Ambiental. Como já citado 

anteriormente, o pesquisador foi o professor da turma, fato que demandou uma 

especial atenção aos aspectos éticos da pesquisa e ao rigor científico nas 

intervenções e tratamento dos dados. Outra característica interessante da 
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pesquisa é que o pai do pesquisador era aluno regularmente matriculado na 

referida turma.  

         

4.2 Objetivos da pesquisa 

4.2.1  Objetivo Geral 

        Analisar a percepção ambiental dos alunos da Universidade Livre da 

Terceira Idade da Universidade Metodista de São Paulo. Verificar se os 

conteúdos e metodologias utilizadas na disciplina Educação Ambiental auxiliam 

a formar adequadamente o agente social da terceira idade para sua atuação 

como educador ambiental. 

 

4.2.2  Objetivos Específicos 

- Identificar o conceito de meio ambiente dos alunos antes e depois de 

cursarem a disciplina Educação Ambiental. 

- Identificar a percepção dos alunos a respeito dos problemas ambientais, a 

relação entre os problemas ambientais e qualidade de vida e as 

responsabilidades dos atores sociais envolvidos nestes problemas antes e 

depois de cursarem a disciplina Educação Ambiental.  

- Analisar o plano de ensino da disciplina Educação Ambiental a fim de buscar 

elementos que fomentem a formação do agente social da terceira idade. 

- Discutir a atuação do Agente Social da Terceira idade como educador 

ambiental.  

 

4.3 Instrumentos Metodológicos 

        A pesquisa caracteriza-se por articular 3 elementos principais: o curso 

intitulado Universidade Livre da Terceira Idade, a disciplina Educação 

Ambiental e os alunos de uma turma do módulo básico na perspectiva de sua 

formação enquanto agente social e de sua atuação como educador ambiental. 

Em consonância com os objetivos estabelecidos, a seleção dos instrumentos 

metodológicos foi idealizada com o intuito de proporcionar a coleta de dados 

adequada para cada elemento da pesquisa. Bardin (1977, p. 9) afirma que o 

conjunto de instrumentos metodológicos selecionados para analisar o conteúdo 

da pesquisa deve oscilar entre o rigor da objetividade e a fecundidade da 

subjetividade. Para tanto, os instrumentos selecionados para esta pesquisa 
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foram a análise de documentos, o questionário e o grupo focal. O projeto 

político pedagógico da Universidade Livre da Terceira Idade e o plano de 

ensino na disciplina Educação Ambiental foram analisados com enfoque na 

formação do Agente Social da Terceira Idade e da possibilidade da sua 

atuação enquanto educador ambiental. A técnica do questionário foi 

empregada no sentido de coletar dados quantitativos sobre a percepção 

ambiental dos alunos antes e depois de cursarem a disciplina em questão. Já a 

técnica do grupo focal teve sua aplicação somente no final da pesquisa, com o 

objetivo de coletar dados qualitativos acerca, principalmente, da atuação do 

agente da terceira idade como educador ambiental. A triangulação de técnicas 

permite abordar o problema da pesquisa de forma mais completa, além de 

fornecer dados específicos em função do objeto em questão.    

 

4.3.1  Questionário 

        O questionário aplicado nesta pesquisa foi uma adaptação daquele 

utilizado na monografia de pós-graduação Lato Sensu em Educação Ambiental 

na Faculdade de Saúde Pública (Caparrós, Cywinski, Duarte, Gaspar, Guolo e 

Guglielmino, 2000), com o título Projeto SAUEMA – Saúde, Educação e Meio 

Ambiente: proposta de intervenção em educação, saúde e meio ambiente para 

os Agentes Comunitários de Saúde do Projeto QUALIS/PSF – Unidade Vila 

Reunidas, São Paulo. Este, por sua vez, teve algumas de suas questões 

baseadas no questionário especialmente elaborado por Andréa F. Pelicioni 

para utilização na sua pesquisa de Mestrado intitulada Educação Ambiental na 

Escola: um Levantamento de Percepções e Práticas de Estudantes de Primeiro 

Grau a Respeito de Meio Ambiente e Problemas Ambientais apresentada à 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo em 1998.  

        O questionário (anexo I) foi composto por questões abertas e fechadas e 

respondido individualmente pelos alunos. Foram dois momentos de aplicação: 

o primeiro antes do inicio das atividades da disciplina Educação Ambiental e o 

segundo logo ao término da mesma. O objetivo desta técnica foi o 

levantamento de percepções dos alunos a respeito do conceito de meio 

ambiente, problemas ambientais, meio ambiente e qualidade de vida e a 

responsabilidade dos atores sociais envolvidos com a questão ambiental. A 

participação na pesquisa ao responder o questionário foi voluntária e a análise 
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dos dados obtidos, bem como sua publicação no meio acadêmico foi 

autorizada por cada participante (anexo III). No momento da aplicação do 

primeiro questionário, o tamanho da amostra foi de 28 alunos, sendo que cada 

aluno correspondia a uma unidade amostral. Tomando o universo amostral 

igual ao número médio de alunos freqüentes18 nas aulas como sendo 30, a 

amostra do primeiro questionário aplicado representou 93,33% do total. O 

segundo questionário, rigorosamente igual ao primeiro, foi respondido por 29 

alunos, representando 96,66% do universo amostral. Apesar do tamanho da 

amostra se aproximar muito da totalidade de alunos, vale ressaltar que para 

Bardin (1977, p. 97) a análise pode efetuar-se em uma amostra da realidade 

desde que o material coletado a isso se preste, fato pertinente para a pesquisa.  

        A análise do conteúdo dos dados obtidos pela técnica foi submetido a 

exploração sistemática. As respostas foram lidas e agrupadas em categorias 

com a finalidade de evidenciar os objetivos da pesquisa. Após a etapa de 

categorização, o material foi submetido ao tratamento estatístico para ser 

analisado e discutido.  

 

4.3.2  Grupo Focal 

         A técnica do grupo focal foi empregada devido a sua característica de 

criar condições para que um grupo se situe acerca de um determinado tema. 

Para Gatti (2005, p. 09) o grupo focal permite a ênfase na interação do grupo e 

nas trocas em função de um objetivo estabelecido e no interesse sobre como 

os participantes pensam e porque pensam o que pensam. A aplicação da 

técnica teve como objetivo discutir a formação do agente social da terceira 

idade tendo em vista sua atuação na posição de educador ambiental.  

        A metodologia de aplicação do grupo focal foi aquela proposta por Gatti 

(2005). Foram 10 participantes agrupados pelo fato de serem alunos da turma 

pesquisada da Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP, todos 

freqüentes às aulas de Educação Ambiental. A adesão foi voluntária após 

convite feito pelo pesquisador a todos os alunos presentes durante uma de 

suas aulas. Seguindo as orientações de Gatti (2005, p.23), não foram 

fornecidas informações detalhadas sobre o trabalho para evitar idéias pré-

                                                           
18 Número médio de alunos freqüentes, obtido pela somatória de alunos presentes em todas as aulas, dividido pelo 
número de aulas dadas.  
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formuladas ou opiniões preparadas. A sessão do grupo focal ocorreu nas 

dependências da Universidade Metodista de São Paulo, no campus Vergueiro, 

logo em seguida, ao horário de término de aula (de uma outra disciplina). O 

registro foi feito por meio de material fotográfico, gravação de áudio e o registro 

escrito pelo pesquisador e por uma pesquisadora ajudante. Todo o registro do 

trabalho foi autorizado por escrito pelos participantes da técnica (anexo III).  

        O pesquisador conduziu todo o trabalho do grupo focal. Foi realizada uma 

abertura com a finalidade de criar condições favoráveis para o desenrolar da 

técnica e uma breve explanação inicial sobre os objetivos da pesquisa. Foi 

explicitado que não se buscava o consenso de idéias ou pontos de vista, mas 

sim, o diálogo entre os participantes, a livre troca de idéias sobre os temas 

propostos com igual oportunidade de expressão entre todos. Em seguida, os 

participantes se apresentaram e iniciou-se a proposição dos temas e a 

interação do grupo.  

        Para a interpretação dos dados foram consideradas as metodologias de 

análise de conteúdo de Bardin (1977) e a análise dos dados obtidos com 

grupos focais baseados em Gatti (2005). Os objetivos da pesquisa serviram de 

guia da análise. O material coletado com a gravação de áudio foi transcrito, 

organizado e somado aos registros escritos dos pesquisadores, no sentido de 

compor um corpus detalhado e confiável para a interpretação. Na busca de 

significados para a análise dos dados, Gatti afirma que: 

De forma semelhante ao que ocorre com os dados qualitativos 

nas pesquisas sociais, não existe um modelo único e acabado 

de análise de dados para grupos focais. A capacidade de 

elaboração de um processo de busca e significados nos dados 

obtidos está vinculada à formação do pesquisador, a seu 

estofo teórico e a sua criatividade (2005, p. 46). 

        Para a autora, a codificação do material coletado em função dos objetivos 

da pesquisa auxilia na determinação de unidades de análise. A freqüência das 

menções nessas unidades orienta o roteiro para a interpretação dos dados. 

Deve-se levar em conta que o foco central é a interação grupal, a seqüência 

das falas, as trocas entre os participantes e a dinâmica dentro do grupo. A 

análise acontece numa dimensão interacionista.  

        Bardin (1977, p. 95) preconiza uma pré-análise do material a fim de 

organizar a amostra, torná-la operacional e sistematizar as idéias iniciais, 
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sempre com base na hipótese da pesquisa. A próxima etapa tem por objetivo a 

exploração orientada do material. Por meio da interpretação dos dados 

coletados, os resultados brutos vão se tornando significativos para a pesquisa. 

Então devem ser escolhidas unidades de análise, ou seja, temas sobre um 

assunto e enumerar a presença das falas nessas unidades. A partir disso, 

forma-se um inventário de dados, onde os elementos isolados são classificados 

e estão à disposição para a análise e discussão.  

 

4.3.3  Análise de Documento 

        Com a finalidade de compreender os termos em que ocorrem a formação 

do agente social da terceira idade e discutir a disciplina Educação Ambiental 

neste contexto, alguns documentos foram analisados. O primeiro deles foi o 

projeto político-pedagógico da Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP. 

A análise deste documento prestou-se para entender a estrutura do curso, seus 

objetivos e de que maneira se desenvolve. Essas informações são estratégicas 

para se estabelecer uma visão ampla do curso e delimitar o recorte específico 

da pesquisa: a educação ambiental e o agente social. Vale ressaltar que essa 

análise do projeto político-pedagógico não se tratou de uma minuciosa 

investigação sobre o curso, mas sim um levantamento de informações que 

permitiram entender as bases do seu funcionamento, seus elementos 

constitutivos e os eixos norteadores do trabalho. 

        A disciplina Educação Ambiental mereceu maior detalhamento analítico, 

tanto em seu plano de ensino, quanto em sua realização junto à turma alvo da 

pesquisa. A análise do plano de ensino foi realizada no sentido de buscar os 

elementos que fomentem a formação do agente social da terceira idade com 

vistas à perspectiva da sua atuação enquanto educador ambiental. Dessa 

forma, o trabalho de coleta desses dados envolveu os objetivos da disciplina, 

suas estratégias, as metodologias e conteúdos abordados. Além disso, a 

efetivação do plano de ensino durante o desenvolvimento das aulas também foi 

objeto de estudo deste trabalho. Todas as aulas foram registradas pelo 

pesquisador por meio de anotações. Nesses registros constam também 

aspectos relacionados às atividades específicas desenvolvidas (técnicas 

aplicadas, tipo de abordagem, discussões do grupo sobre temas propostos, 

saídas a campo) que foram realizadas no transcorrer da disciplina. Esse 
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material, juntamente com o plano de ensino da disciplina, formam o escopo que 

serviu de base para análise e apresentação dos resultados da pesquisa. 
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CAPÍTULO 5 

A Educação Ambiental e o Agente Social da Terceira Idade 

 

5. Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP: o Projeto-Político-

Pedagógico  

        A Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP – alicerça suas bases 

na Declaração de Princípios para o Idoso publicado pela Organização das 

Nações Unidas.  

        Seu programa é pautado em ações que contemplem os objetivos listados 

em seu projeto pedagógico. Esses objetivos incluem a contribuição para uma 

nova compreensão do lugar e do papel do idoso na sociedade, da importância 

de lutar por seus direitos, por uma melhor qualidade de vida e de seu status 

social. Além disso, desenvolver atividades culturais, intelectuais, criativas e 

expressivas com a finalidade de proporcionar novas possibilidades de relações 

sociais (Universidade Metodista de São Paulo, 2006, p. 02). No ano de 2000, 

com a reformulação do curso e a incorporação da formação do agente social, 

novos objetivos foram adicionados: exercer funções de agente social e ações 

comunitárias, estímulo ao trabalho voluntário e formar pessoas aptas ao 

trabalho como agentes sociais em instituições públicas e sociais (Universidade 

Metodista de São Paulo, 2006, p. 03). Para tanto, a grade curricular é formada 

por disciplinas teóricas e práticas e, até o ano de 2001, pela prática do estágio 

supervisionado.  

        Entre os anos de 2000 e 2001, a Universidade Livre da Terceira Idade – 

UMESP estabeleceu uma parceria com a Prefeitura Municipal de Diadema – 

SP, e criou-se a Universidade Livre da Terceira Idade – Espaço Cora Coralina. 

O curso era ministrado em instituições indicadas pela prefeitura municipal, 

porém, com toda a estrutura didático-pedagógica da UMESP, inclusive com os 

mesmos professores. 

        Quando da implantação do projeto de uma universidade da terceira idade, 

a programação incluía quatro núcleos básicos. O núcleo bio-psico-social incluía 

aspectos relacionados à saúde física e mental, aspectos sociais e psicológicos. 

O núcleo de atualidades tinha como objetivo a discussão de temas atuais como 

possibilidade de aprofundar e ampliar conhecimentos sobre política, história, 
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religião e cultura. O núcleo de comunicação e artes privilegiava os recursos 

expressivos, comunicativos e imaginativos. Já o núcleo de atividades sócio-

educativas e culturais envolvia lazer, atividades práticas da vida cotidiana, 

desenvolvimento de habilidades para inserção no mundo informatizado, 

turismo, língua estrangeira, entre outras. (Universidade Metodista de São 

Paulo, 2006, p. 03). 

       Em 2001, o curso passou por uma reformulação estrutural, em que novas 

disciplinas foram inseridas, entre elas, a disciplina Educação Ambiental como 

um instrumento de resgate da cidadania. A partir de 2004, a disciplina passou a 

se chamar Educação Ambiental e foi criada uma segunda disciplina como 

seqüência da primeira, denominada Educação Ambiental – desenvolvimento de 

cursos e projetos; voltada para atuação do agente social da terceira idade. 

Ambas foram desenvolvidas e ministradas pelo professor Ricardo Pasin 

Caparrós, autor deste trabalho.  

        Atualmente, a estrutura do curso da Universidade Livre da Terceira Idade 

– UMESP é composta por um módulo básico de dois anos de duração, um 

módulo de formação do agente social da terceira idade com duração de um 

ano e um módulo (optativo) de desenvolvimento de projetos comunitários com 

um ou dois anos de duração, variando em função das ações desenvolvidas. 

Semestralmente são oferecidas trinta e cinco vagas do curso para pessoas 

com idade mínima de cinqüenta anos. As aulas acontecem duas vezes por 

semana, às terças-feiras e quintas-feiras, das quatorze horas às dezesseis 

horas e trinta minutos. Não há necessidade de apresentação de nenhum tipo 

de certificado ou diploma para a matrícula. O curso está dividido em disciplinas 

relacionadas a aspectos e temas abordados. São eles: aspectos biológicos, 

aspectos psicológicos, aspectos sociais, comunicação e sociedade, 

atualidades, projetos de ação comunitária e assistência social e atividades 

sócio-educativas e culturais. Os alunos ainda podem participar do curso de 

expressão corporal e do coral da terceira idade. (Universidade Metodista de 

São Paulo, 2006, p. 05). 
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Tabela 3: Disciplinas da Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP, 

divididas por módulos básico e formação do agente social 

Auto-estima 

Saúde e plantas medicinais 

Espanhol para viagens 

Musicoterapia 

Ética e religião 

Relações familiares 

Desenvolvimento psicológico 

Economia e política 

Exercícios dos direitos do cidadão 

Informatizando a vida 

Medicina preventiva 

Relacionamento entre 

comportamento humano e funções 

mentais 

Inglês para viagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Básico 

 

 

 

 

Educação Ambiental 

Educação Ambiental – 

desenvolvimento de cursos e 

projetos 

Trabalho voluntário – direito, ética e 

sigilo profissional 

Conscientização do trabalho em 

equipe 

Estágio 

Noções de atendimento de 

emergência 

 

 

 

 

 

Módulo de Formação do Agente 

Social 

 

 

Administração de organizações, 

associações, cooperativas e ONG´s 

Fonte: projeto-político-pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP.   
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Tabela 4: Disciplinas da Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP, 

divididas em módulo avançado e outras atividades 

Alfabetização emocional para vida 

Sociedade e globalização 

Sociologia 

Memória e cultura através da música 

Administração do orçamento 

doméstico e os direitos do consumidor 

Psicologia da saúde e qualidade de 

vida 

Estética e história da arte 

 

 

 

 

 

Módulo Avançado 

Memória – aspectos psicológicos e 

fisiológicos 

Teatro  

Expressão corporal 

Musculação na terceira idade 

Palestras  

 

 

Outras Atividades 

Outras (passeios, coral, excursões, 

entre outras) 

Fonte: projeto-político-pedagógico da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP.   

 

        A análise do projeto-político-pedagógico da Universidade Livre da Terceira 

Idade – UMESP denota a importância que a instituição confere ao potencial do 

idoso e ao seu direito de manter-se inserido e ativo na sociedade. Seus 

objetivos, em consonância com as disciplinas oferecidas e atividades 

desenvolvidas demonstram essa situação. Dessa forma, a estrutura do curso 

corrobora com a proposta desta pesquisa no sentido de viabilizar a atuação 

transformadora do indivíduo da terceira idade junto a sua comunidade.  

 

5.1  A disciplina Educação Ambiental como componente curricular da 

Universidade Livre da Terceira Idade - UMESP  

        A disciplina Educação Ambiental compõe a grade curricular da 

Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP, desde sua primeira reforma, 

no ano de 2001. A proposta de inserção de uma disciplina que tratasse da 
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questão ambiental voltada para o indivíduo da terceira idade surgiu de um 

convite da coordenação do curso da época, com a intenção de ampliar os 

temas abordados, até então concentrados principalmente nos aspectos 

psicológicos, sociais e alguns tópicos de saúde. O professor19 responsável pelo 

desenvolvimento da disciplina e por ministrar as aulas era, na ocasião, 

licenciado em Ciências Biológicas, bacharel em Biologia Marinha e especialista 

em Educação Ambiental. Possuía experiência em educação como professor do 

ensino fundamental e médio e no desenvolvimento de projetos de educação e 

educação ambiental. Entretanto, não possuía nenhuma experiência 

educacional com adultos ou idosos, fato que o fez buscar bibliografia específica 

no assunto para elaboração da proposta do trabalho. Vale ressaltar que ao 

longo desses anos, tanto a disciplina quanto seu plano de ensino (anexo IV) 

passaram por adaptações e mudanças no sentido de sua adaptação às 

transformações da sociedade em constante movimento e também em função 

dos estudos e atualizações do professor. No momento em que a disciplina foi 

desenvolvida junto à turma alvo da pesquisa, o professor já cursava o mestrado 

em educação na própria Universidade Metodista de São Paulo.  

        De acordo com seu atual plano de ensino, a disciplina em questão recebe 

o nome de “Educação Ambiental” e o subtítulo de “módulo I – instrumento para 

o exercício da cidadania” e é ministrada às turmas que estejam cursando o 

primeiro ou segundo ano da universidade. Consta a carga horária de 24 

horas/aula, ou seja, 8 encontros de 3 horas/aula. Porém, no primeiro semestre 

do ano de 2006, as disciplinas passaram a ter 27 horas/aula na perspectiva de 

30 horas/aula a partir do segundo semestre do mesmo ano. Portanto, para 

efeito da pesquisa, na turma básico I-5 foram realizados 9 encontros de 3 

horas/aula cada. 

        O referido plano de ensino inicia-se com a seguinte ementa: 

A disciplina de Educação Ambiental insere a reflexão da 

questão ambiental sob uma óptica não somente naturalista, 

mas principalmente como um exercício da cidadania, uma vez 

que entende o meio ambiente como um bem comum de uma 

população, que inclui toda a sua história e cultura, sob o qual 

                                                           
19 Vale ressaltar que desde a idealização da disciplina até o segundo semestre do ano de 2005, o professor 
responsável sempre foi o mesmo e é o autor dessa dissertação de mestrado. A partir do segundo semestre de 2005, 
por incompatibilidade de horários, a disciplina Educação Ambiental passou a ser ministrada também por um outro 
professor da universidade.  
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todo cidadão possui o direito e o dever de preservá-lo com 

vistas na melhoria da qualidade de vida (anexo IV). 

        A contextualização dos elementos abordados nessa síntese apresenta de 

forma resumida o trabalho proposto ao longo do documento. Alguns aspectos 

da ementa merecem destaque. O primeiro deles está relacionado à ampliação 

do conceito de meio ambiente naturalista, normalmente trazido pelos alunos. 

Discutir outras dimensões é condição essencial para compreender o meio 

ambiente em sua complexidade e reconhecer-se como parte integrante desse 

todo.  A partir daí, as ações ambientais assumem status de luta por direitos, 

especialmente pelo direito de uma vida com qualidade. Esta situação coloca o 

indivíduo na posição de cidadão, ou seja, condição de uma pessoa que, como 

membro de uma sociedade, encontra-se no gozo de seu direito de participar 

ativamente das decisões políticas que o afetam diretamente. Dessa forma, a 

ementa da disciplina coloca a ação no campo da educação ambiental como 

uma possibilidade de exercer a cidadania, fato que o nome do módulo sugere.  

        Os objetivos elencados no plano de ensino apresentam-se divididos entre 

geral e específicos. O objetivo geral se propõe a promover o resgate da 

cidadania em indivíduos da terceira idade por meio do desenvolvimento de uma 

consciência ambiental refletida no efetivo exercício das responsabilidades do 

cidadão para com o meio ambiente (anexo IV). Na redação fica implícita a idéia 

de exclusão social do idoso uma vez que se propõe a resgatar sua cidadania. 

Apresenta também a consciência ambiental como um paradigma a ser 

alcançado na dimensão da ação em prol do meio ambiente e da qualidade de 

vida. Como objetivos específicos estão listados: ampliar o conceito de meio 

ambiente, em especial da questão sócio-cultural; identificar os atores sociais 

envolvidos na questão ambiental em especial reconhecer-se como um; inter-

relacionar os conceitos de qualidade de vida, saúde, educação e cidadania; 

promover e valorizar as ações individuais e coletivas para a melhoria das 

condições ambientais locais e globais; incentivar a atuação em projetos ou 

ações de preservação ambiental; entender a questão ambiental enquanto 

processo educativo contínuo com a finalidade de desenvolver novos 

paradigmas de atitudes e comportamentos visando a melhoria da qualidade de 

vida e a sustentabilidade do planeta (anexo IV).  
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        A análise dos conteúdos abordados condiz com os objetivos propostos. 

Durantes as aulas são desenvolvidos temas referentes às dimensões de meio 

ambiente, saúde, educação, ética na relação ser humano X natureza, 

qualidade de vida e os aspectos sociais, políticos econômicos e padrões de 

consumo, paradigma da sustentabilidade, aspectos teóricos e filosóficos da 

educação ambiental e a elaboração e implementação de projetos de educação 

ambiental. Para tanto, as estratégias envolvem técnicas de dinâmica de grupo, 

desenhos e técnicas de arte-educação, análise de vídeo, relatos de 

experiências pessoais e histórias, simulação de situações reais por meio da 

construção de maquetes para a discussão de problemas ambientais e a 

elaboração de projetos de educação ambiental. Consta ainda uma saída a 

campo para o Orquidário Municipal de Santos - SP. O plano de ensino da 

disciplina encerra-se solicitando junto à instituição os recursos tecnológicos 

necessários (televisão, videocassete, retroprojetor e projetor de multimídia). 

Com relação à bibliografia apresentada, todas as publicações também foram 

utilizadas na realização deste trabalho.  

        Do ponto de vista do desenvolvimento da disciplina, as aulas aconteceram 

no período compreendido entre 09 de fevereiro a 06 de abril de 2006, sempre 

às quintas-feiras.  

        O que segue abaixo representa uma breve descrição das atividades 

propostas durante as aulas com a finalidade de analisar o proposto no plano de 

ensino e a prática da sala de aula. Trata-se de um relato aula a aula do 

transcorrer da disciplina, semelhante ao que normalmente é registrado em 

diário de classe: 

 

        09/02/2006 – Apresentação do professor e da disciplina. Breve explicação 

sobre a pesquisa de mestrado. Leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e aplicação do questionário inicial da 

pesquisa. Técnica do desenho livre com o tema meio ambiente. Apresentação 

dos desenhos e explicações. Técnica de associação de figuras sobre 

recordações e histórias de vida. Definições sobre dimensões ambientais. 
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        16/02/2006 – Exibição do vídeo “Ilha das Flores”, discussão em grupos. 

Abordagem de temas: qualidade ambiental, qualidade de vida, saúde, 

educação, cidadania.  

 

        23/02/2006 – Construção de uma maquete de cidade com materiais 

recicláveis. Discussão sobre desenvolvimento urbano e problemas ambientais.  

 

        02/03/2006 – Fundamentação teórica - educação ambiental: histórico, 

objetivos, bases para a ação.  

 

        09/03/2006 – Projetos de Educação Ambiental: características dos 

projetos, estrutura, análise de projetos existentes. Exercício em grupos: 

construção de projetos de educação ambiental, escolha de temas, definição de 

objetivos.  

 

        16/03/2006 – Educação e Educação Ambiental. A educação e seu 

potencial transformador, a educação ambiental como parte de uma educação 

para o futuro. Técnicas de dinâmica de grupo para discussão do trabalho em 

grupos.  

 

        23/03/2006 – Implementação e sustentabilidade de projetos de educação 

ambiental. Aspectos relacionados às estratégias do trabalho, metodologia, 

recursos e avaliação dos projetos. Discussão de aspectos relevantes em 

projetos de educação ambiental. Apresentação dos projetos elaborados. 

 

        30/03/2006 – Visita ao Orquidário Municipal de Santos. Vivências 

integradas à natureza. Parques públicos e seu papel estratégico para a 

educação ambiental.  

 

        06/04/2006 – Encerramento da disciplina. Fechamento das discussões. 

Aplicação do questionário final da pesquisa. 

 

        A análise do plano de ensino juntamente com as anotações de aula 

registradas, mostra alguns aspectos marcantes da disciplina. O primeiro deles 



 

 74

é a questão da fundamentação teórica sobre meio ambiente e educação 

ambiental. Nota-se claramente que as quatro primeiras aulas têm por objetivo 

conceituar as questões fundamentais da educação ambiental e construir a base 

teórica para a ação. Para tanto, são utilizadas estratégias diversas que 

valorizam a experiência de vida do indivíduo, as reflexões individuais e as 

discussões em grupo, características fundamentais para a concretização de 

ações na área de meio ambiente. Todas as técnicas utilizadas durante as aulas 

são apresentadas com a possibilidade de compor uma espécie de portifólio no 

qual o aluno possa recorrer em suas intervenções futuras. A partir do quinto 

encontro (aula), a análise de projetos de educação ambiental já existentes e o 

exercício de construção de projetos têm por objetivo inserir a reflexão sobre a 

atuação nesta área. Neste momento, o que está em pauta é a formação do 

agente social da terceira idade e as bases para sua atuação como educador 

ambiental. Dessa forma, são discutidos aspectos relacionados ao trabalho em 

grupos, as etapas de elaboração e implementação de projetos, mas, 

principalmente, as questões ligadas à educação e, na dimensão da utopia, seu 

potencial de transformar as pessoas e o mundo.  

        A idéia de atuação do agente social da terceira idade como educador 

ambiental que alicerçou a proposta deste trabalho foi construída a partir da 

vivência junto aos alunos da terceira idade durante as aulas e dos projetos 

desenvolvidos na universidade da terceira idade. O diálogo com essas pessoas 

que rompem a inércia da senilidade esperada pela sociedade e buscam novas 

experiências de vida, trazem a certeza em sua capacidade de atuação. A 

discussão acerca do plano de ensino e o desenvolvimento das aulas de 

educação ambiental sinalizam nesse sentido. Entretanto, mais aspectos 

precisam ser analisados para afirmar essa situação. Assim, outros 

instrumentos metodológicos foram utilizados para apresentar dados concretos 

(quantitativos e qualitativos) na perspectiva de confirmar essa possibilidade. 

 

5.2 A Educação Ambiental no contexto da formação do Agente Social da 

Terceira Idade como Educador 

        Uma hipótese constitui uma afirmação provisória acerca de um assunto 

que nos propomos a analisar (confirmar ou infirmar), recorrendo a 

procedimentos de análise (Bardin, 1977, p. 98). Portanto, a hipótese configura-
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se como uma suposição que, em geral, tem sua origem na experiência do 

pesquisador ou ainda em sua intuição. Essa suposição permanece em aberto 

até que seja submetida a técnicas de análise que fornecerão dados concretos 

para sua avaliação. Ainda para Bardin (op. cit.), levantar uma hipótese implica 

em uma interrogação implícita sobre o que se pretende pesquisar.  

        A hipótese desta pesquisa é que a experiência de vida do indivíduo da 

terceira idade, em consonância com a formação do agente social proposta na 

Universidade Livre da Terceira Idade - UMESP, especificamente a disciplina 

Educação Ambiental, fomentam o agente social da terceira idade a atuar como 

educador ambiental em sua realidade imediata.  

        Surgida a partir da vivência do pesquisador junto aos alunos da 

Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP, durante as aulas e atividades 

desenvolvidas, essa hipótese apresenta-se como uma interrogação na 

perspectiva de confirmar situações vividas junto a esses alunos ao longo de 

cinco anos de convívio.  Para tanto, a pesquisa constitui-se de uma construção 

teórica acerca dos conceitos de meio ambiente, educação, educação ambiental 

e terceira idade e a aplicação de instrumentos metodológicos com a finalidade 

de coletar dados e interpretá-los à luz de técnicas de análise de conteúdo. O 

que se segue é a apresentação dos dados coletados e sua interpretação tendo 

como guia a hipótese do trabalho e seus objetivos.  

 

5.3 Apresentação e análise dos dados coletados 

5.3.1 Questionário 

        Segundo Moroz e Gianfaldoni (2002, p. 66), o questionário representa um 

instrumento de coleta de dados com questões a serem respondidas por escrito 

sem a intervenção direta do pesquisador. O questionário aplicado nesta 

pesquisa possui seis questões abertas e duas perguntas com alternativas de 

respostas. Para avaliar as respostas das questões abertas foram criadas 

categorias de análise baseadas nas respostas obtidas em cada pergunta. A 

definição das categorias de análise seguiu o proposto por Moroz e Gianfaldoni, 

(2002, p. 75), ou seja, deveria permitir a inclusão de todos os dados coletados, 

permitir que cada dado fosse incluído em apenas uma categoria e com 

objetividade. Assim, os dados coletados foram classificados e submetidos ao 
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tratamento estatístico. As questões fechadas foram tabuladas de maneira 

direta e tratadas da mesma maneira.  

        A primeira questão tinha como objetivo analisar o conceito de meio 

ambiente dos alunos. Nota-se que no questionário inicial, 32,14% dos alunos 

demonstraram o conceito de meio ambiente envolvendo aspectos naturais, 

urbanos e sócio-culturais. No questionário final, este número subiu para 

72,41%. As respostas dadas à segunda questão confirmam a ampliação do 

conceito de meio ambiente, em que os alunos que entenderam como 

problemas ambientais aqueles que afetam a natureza, as cidades, a sociedade 

e à cultura, subiu de 17,85% no primeiro questionário, para 48,27% no 

segundo. O mesmo vale para a questão três onde foi proposto aos alunos que 

listassem os principais problemas ambientais do seu bairro. No questionário 

inicial foram 62 citações em 11 categorias, no questionário final foram 69 

citações em 12 categorias, com o surgimento de citações associadas a 

problemas na educação e falta de consciência. Este conceito de meio ambiente 

se aproxima daquele proposto neste trabalho, ou seja, um conceito amplo de 

uma realidade complexa que envolve a interação entre diversos elementos. O 

aumento da quantidade de alunos que demonstraram esta ampliação de 

conceito sugere que os conteúdos desenvolvidos durante a disciplina 

Educação Ambiental atingiram um dos objetivos propostos em seu plano de 

ensino, com relação às dimensões do meio ambiente.  

 

Gráfico 1: questão 1 – questionário inicial 

Entendimento sobre Meio Ambiente 
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Gráfico 2: questão 1 – questionário final 
Entendimento sobre Meio Ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 A questão de número quatro pretendia que os alunos estabelecessem uma 

relação entre meio ambiente e qualidade de vida. No primeiro questionário o 

maior número de respostas (53,57%) indicou os problemas ambientais que 

pioram a saúde e aumentam as possibilidades de doenças. As respostas que 

se enquadraram nessa categoria de análise contextualizavam idéias de que a 

poluição (do ar, água ou solo) causava doenças. No segundo questionário, as 

respostas mais citadas (48,27%) envolviam o conceito de que a melhoria no 

meio ambiente melhora a qualidade de vida. Neste caso, nas respostas dadas, 

surge de maneira mais efetiva a idéia de promoção da saúde por meio de 

investimentos na qualidade ambiental. Estreita-se a relação entre meio 

ambiente e saúde e estes dois contextos estão associados à qualidade de vida. 

Esse estreitamento também aparece como um objetivo da disciplina Educação 

Ambiental e se mostra como condição sine qua non para as ações no campo 

do meio ambiente.  
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Gráfico 3: questão 4 – questionário inicial 

Meio Ambiente e Qualidade de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: questão 4 – questionário final 

Meio Ambiente e Qualidade de Vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        As questões de números cinco e seis tinham como objetivo abordar 

aspectos relacionados à participação popular, em especial a atuação do agente 

social da terceira idade. Neste caso, as respostas demonstram uma tendência 

de substituir as ações individuais ou isoladas pela mobilização das pessoas e a 

participação popular. No questionário inicial, a questão cinco apresentou como 

respostas mais freqüente (35,71%) que as pessoas podem colaborar com a 

qualidade ambiental simplesmente por meio de ações isoladas (do tipo “fazer 

sua parte”). No questionário final, essa situação mudou e 48,27% dos alunos 
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responderam que a mobilização e a participação popular são ações mais 

eficientes na luta pela qualidade ambiental. Entretanto, 31,03% das pessoas 

ainda consideraram as ações isoladas.  

        A questão seis merece especial atenção na análise, pois trata da ação do 

agente social da terceira idade como educador ambiental em potencial. As 

respostas apresentadas para esta questão no questionário inicial mostraram 

uma situação inusitada. O número de respostas que indicaram ações isoladas 

igualou-se às respostas ilegíveis somadas aos alunos que não responderam 

(39,28%). Tal fato pode denotar que os alunos não tinham claramente a idéia 

da sua atuação enquanto agente social, tendo como objetivo a educação 

ambiental. Uma outra explicação possível para essa situação é o fato de que o 

grupo alvo da pesquisa estava no módulo básico do curso e ainda não havia 

cursado as disciplinas do módulo de formação do agente social. Os dados do 

questionário final mostram que 51,72% dos alunos entenderam que a 

mobilização e a participação popular constituem funções associadas ao agente 

social da terceira idade. Neste caso, mais uma vez os dados sugerem que os 

conteúdos discutidos na disciplina Educação Ambiental tiveram papel 

estratégico na ampliação da visão dos alunos, na posição de agentes sociais 

da terceira idade.  

 

Gráfico 5 – questão 6 – questionário inicial 

Agente Social da Terceira Idade e Meio Ambiente 
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Gráfico 6: questão 6 – questionário final 

Agente Social da Terceira Idade e Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        A questão de número sete apresentava alternativas para possíveis 

problemas ambientais e foi solicitado aos alunos que assinalassem aquelas 

que julgassem corretas. Neste caso, todas as alternativas eram corretas, 

buscava-se analisar o grau de percepção sobre problemas ambientais que os 

alunos apresentavam. Houve um aumento do número de citações em todas as 

alternativas propostas.  O mesmo ocorreu com a questão oito em que o 

objetivo era avaliar a idéia de elementos constituintes do meio ambiente.  

 

5.3.2 Grupo Focal 

        A opção pelo grupo focal como instrumento metodológico desta pesquisa 

se deu pelas características da técnica que permite a apresentação de uma 

amplitude de idéias sobre um tema proposto, além de refinar os dados 

quantitativos já coletados. A reunião iniciou-se com uma breve explanação do 

pesquisador sobre a pesquisa no sentido do distensionamento dos 

participantes a fim de criar condições favoráveis para a livre participação de 

todos os componentes do grupo (Gatti, 2005, p. 28). Também foi considerada a 

importância do diálogo com ênfase na troca de idéias, não a busca de 

consensos e a liberdade de expressão seria igualmente garantida a todos os 
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participantes. A moderação da reunião por parte do pesquisador teve como 

objetivo introduzir os temas a serem discutidos, manter a produtividade do 

grupo, garantir a discussão e assegurar a participação de todos, sem, contudo, 

exercer excessivo controle sobre as discussões (Gatti, 2005, p. 38).     

        O material analisado foi composto pela transcrição literal das falas dos 

participantes e do pesquisador, as anotações do pesquisador e da 

pesquisadora ajudante e o registro fotográfico do grupo focal. A análise ocorreu 

sob influência das metodologias propostas por Bardin (1977) e Gatti (2005). O 

material coletado foi submetido a uma pré-análise, em que foi lido várias vezes 

no sentido de sistematizar as idéias contidas, tendo como base a hipótese do 

trabalho. A próxima etapa foi a exploração orientada do material e a codificação 

dos dados para estabelecer as unidades de análise ou temas. A freqüência das 

menções em cada tema compôs o inventário de dados para a análise e 

interpretação em função do objetivo da pesquisa. Também foram consideradas 

a intensidade das falas (força, justificativas ou passionalidade) e as palavras 

chaves dos discursos.  

Tabela 5: Unidades de análise do grupo focal 

1 Dimensões do Meio Ambiente 

2 Meio Ambiente, saúde e qualidade de vida 

3 Educação e Educação Ambiental 

4 Participação Popular, Agente Social e Agente Social da 

Terceira Idade 

5 Educação Ambiental e o Agente Social da Terceira Idade 

 

        As menções referentes ao tema dimensões do meio ambiente 

compreenderam relatos de histórias passadas e situações vividas, muitas 

vezes associadas a problemas ou acidentes ambientais (uso desmedido da 

água, o acidente na Vila Parisi em Cubatão – SP em 1985, por exemplo). 

Situações de aula também foram relatadas pelos participantes (o filme “Ilha da 

Flores” a técnica da “Teia da Vida”). A questão dos atores sociais envolvidos 

com a problemática ambiental foi mencionada em algumas falas sobre 

cobranças junto ao governo, órgãos públicos e a possibilidade de realizar uma 

ação civil por meio da participação em organizações não governamentais. A 

idéia de complexidade ambiental surgiu na fala de um participante referindo-se 
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a uma atividade desenvolvida durante uma aula: “porque aí eu aprendi que se 

mexer numa água, tá provocando uma reação em cadeia em todo o sistema”.  

        A relação entre meio ambiente, saúde e qualidade de vida demonstrou 

estar claramente estabelecida na seqüência das colocações. Falas que 

relacionaram a ocupação desordenada do solo com acúmulo de lixo e prejuízos 

para saúde, ou ainda a poluição do ar com prejuízos à saúde por conta dos 

problemas respiratórios; sugerem a consolidação da idéia que a qualidade 

ambiental está diretamente associada à saúde e ao conceito de qualidade de 

vida.  

        No que tange à unidade de análise relacionada à educação e educação 

ambiental, um fato bastante significativo foi a freqüência de menções sobre a 

necessidade de conscientização, um total de 14 citações. Entretanto, os 

procedimentos para a conscientização e/ou para a tomada de consciência não 

ficam explícitos. Em alguns momentos os participantes delegam essa 

responsabilidade para a televisão e os meios de comunicação, em outros para 

o governo e algumas vezes para o diálogo entre parentes, vizinhos ou amigos. 

Com relação ao papel da educação para a sustentabilidade do planeta, as falas 

parecem convergir para o fato do investimento em educação ser mais efetivo 

que os mecanismos de fiscalização e punição, especialmente no caso das 

crianças. Quando proposto para a discussão os valores dessa educação, 

algumas citações foram muito intensas: “valor do ser, não do ter”, “resgata a 

inocência da criança que ainda não está corrompida”, “educação pautada na 

preservação do planeta”, “tem que preservar a vida”. Surge também a 

preocupação com as futuras gerações: “o que vamos deixar para nossos netos 

e bisnetos?”. Essas colocações se aproximam da concepção de educação 

proposta neste trabalho e se distancia de uma concepção bancária de 

educação. Além disso, educar para preservar, com base nos valores humanos, 

na ética para com os que estão por vir, são conceitos associados à educação 

ambiental defendidos nesta pesquisa.  

        A participação do povo nas questões ambientais também foi discutida pelo 

grupo. Nesse sentido, as ações individuais e os hábitos ambientalmente 

corretos (uso consciente dos recursos naturais, por exemplo) foram 

mencionados. Quando a discussão seguiu o rumo da atuação do agente social, 

foi dada especial atenção às diferenças em relação ao agente social da terceira 
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idade. Ao agente social foram atribuídas características como conhecimento da 

causa, autonomia e determinação, capacidade de ajudar pessoas. Já o agente 

social da terceira idade é apresentado como possuidor dessas mesmas 

características, porém com o diferencial da “bagagem de vida”, “exemplos 

pessoais que a vida lhe deu”, “ele já educou”. Além disso, a vontade de fazer, 

fazer pela paixão também foram colocações feitas:  

“Eu não sei se eu saberia... eu tenho um pouco de dificuldade 

de expressão, mas eu acho que o agente da terceira idade ele 

é mais desinteressado de crescer na vida. Ele não tem essa 

preocupação mais. Ele não tá assalariado, ele não tem 

preocupação financeira que eu não tô ganhando pra isso, né? 

Ele vai mesmo é de coração. Ele gosta de ver o negócio 

crescer, se desenvolver, ficar maior, né? A satisfação (...)”. 

Aluna durante grupo focal.  

        Essa citação, associada ao fato de alguns participantes mencionarem que 

já consideraram a possibilidade da atuação como agente social, ou ainda já 

atuaram como tal, com a visão de trabalho em grupo e da ação conjunta a 

órgãos governamentais, ou não, culminam na frase de um dos participantes: “a 

gente pode fazer”.  

        Com relação à disciplina Educação Ambiental na formação do agente 

social da terceira idade, os alunos citaram a mudança de visão em relação ao 

meio ambiente: “agora nós temos uma visão mais ampla, mais abrangente com 

tudo que a gente aprendeu a respeito do meio ambiente”. As demais disciplinas 

oferecidas pela Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP, também foram 

mencionadas como importantes na formação do agente social. Os aspectos 

relacionados à psicologia, à filosofia, ao desenvolvimento da vida, à 

sensibilidade humana e à compreensão humana são alguns exemplos citados 

por um aluno. A discussão sobre a estrutura de projetos de educação 

ambiental foi relacionada como um ponto positivo no sentido de organizar suas 

futuras ações. A mudança de conceitos, a atenção para questões pouco 

discutidas, as discussões e atividades das aulas foram apontadas como 

importantes na formação do agente social da terceira idade na perspectiva de 

sua atuação como educador ambiental.  

          

5.4  Interpretação dos dados e conclusão  
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        Os dados apresentados são de natureza quantitativa (questionário) e 

qualitativa (grupo focal). Representam um recorte da realidade, uma vez que as 

amostras analisadas constituem uma parcela do universo total de alunos da 

Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP.  

        A etapa de interpretação dos dados coletados representa o momento em 

que as questões inicialmente propostas na pesquisa encontram suas possíveis 

respostas (Moroz e Gianfaldoni, 2002, p. 89). Para tanto, esta fase do trabalho 

foi realizada tendo como parâmetros para a análise a hipótese e os objetivos 

propostos, na tentativa de aproximar os dados obtidos com a construção 

teórica apresentada. Os esforços se concentram no sentido de caminhar para 

uma conclusão.  

        A análise da percepção ambiental dos alunos da terceira idade mostrou 

uma ampliação do conceito de meio ambiente. A idéia naturalista foi acrescida 

de elementos durante as atividades propostas nas aulas de educação 

ambiental, fato notado nos resultados dos instrumentos metodológicos 

utilizados na pesquisa. Os dados sugerem o desenvolvimento de uma outra 

percepção ambiental cuja consideração é uma realidade complexa, envolvendo 

o próprio indivíduo inserido nas dimensões natural, construída e sócio-cultural, 

em que há interação entre todos os elementos constitutivos no sentido de um 

equilíbrio sutil e dinâmico.  

        Este conceito indica a necessidade de uma outra forma de compreender o 

mundo, baseada em valores humanos, porém, não exclusivamente neles, pois 

o ser humano representa um, entre os diversos componentes do meio 

ambiente. Para tanto, se faz necessário lançar um olhar complexo sobre a 

questão ambiental e discutí-la nesta perspectiva. Dessa situação emerge o 

saber ambiental como uma possibilidade de construção de um futuro possível. 

Integrando o conhecimento científico ao saber popular e, na dimensão desta 

proposta, torna-se viável a possibilidade de contribuição do indivíduo da 

terceira idade na construção do saber ambiental, por meio da educação. 

Educar para a vida, tendo o compromisso com a sustentabilidade da espécie 

humana e também de todas as demais espécies e todos os fatores necessários 

à vida. Uma educação que forma homens e mulheres livres, conscientes de 

suas responsabilidades para com o meio ambiente e aqueles que ainda virão.  
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        É a educação que acontece na dimensão da utopia proposta por Paulo 

Freire20: “dialética entre o ato de denúncia do mundo que se desumaniza e o 

anúncio do mundo que se humaniza”. A educação ambiental é parte integrante 

dessa educação que se propõe a discutir as bases da transformação do mundo 

de hoje em um lugar economicamente viável, socialmente justo, 

ambientalmente equilibrado. 

        O papel da ciência nesse contexto é contribuir para a formação desse 

novo mundo e dessa outra forma de estar nele. As universidades constituem 

espaços privilegiados para o desenvolvimento científico e sua disseminação. A 

Universidade Metodista de São Paulo tem como missão a participação efetiva 

na formação de pessoas, exercendo poder de influência e contribuindo na 

melhoria da qualidade de vida, baseada em conhecimento e valores éticos.   

        O curso Universidade Livre da Terceira Idade oferecido por essa 

instituição se propõe a contribuir para uma nova compreensão do lugar e do 

papel do idoso na sociedade, da importância de lutar por seus direitos, por uma 

melhor qualidade de vida, e de seu status social. A disciplina Educação 

Ambiental como componente curricular desse curso tem por objetivo 

impulsionar o exercício da cidadania em indivíduos da terceira idade por 

intermédio da discussão sobre a questão ambiental e da reflexão das 

responsabilidades do cidadão para com o meio ambiente.  

        A análise dessas três esferas acadêmicas (instituição, curso e disciplina), 

traduz uma sinergia no sentido da possibilidade da atuação do agente social da 

terceira idade como educador nas questões ambientais. Elementos como a 

formação de pessoas, o conhecimento e a qualidade de vida listados pela 

instituição, juntamente com a compreensão do papel do idoso, a luta por seus 

direitos propostos pelo curso e a discussão da questão ambiental, a reflexão 

das responsabilidades do cidadão para com o meio ambiente indicados na 

ementa da disciplina tendem a confirmar essa afirmação.  

        Entretanto, são necessários mais aspectos que contribuam para a 

conclusão do trabalho. O plano de ensino de educação ambiental parece estar 

claramente dividido. Uma primeira parte se propõe a introduzir a 

fundamentação teórica sobre os principais conceitos associados ao meio 

ambiente. Nessa etapa são abordados conteúdos que contribuem para a 
                                                           
20 Glossário sobre a obra de Paulo Freire – www.paulofreire.org – acesso em 25 de novembro de 2006 
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compreensão da complexidade ambiental e do saber ambiental. Já na segunda 

parte, as aulas se desenvolvem tendo como base a formação para a prática da 

educação ambiental, ou seja, para a atuação do aluno como educador. Para 

tanto, são discutidos aspectos relacionados a estratégias de trabalho, técnicas 

de dinâmica de grupos e projetos de educação ambiental sempre na 

perspectiva da formação do agente social e na operacionalização desses 

conhecimentos. Os dados coletados pelos instrumentos metodológicos 

demonstram que as aulas tiveram importante papel na mudança de visão sobre 

a questão ambiental por parte dos alunos. A interpretação dessas informações 

pode ser organizada da seguinte forma: 

         

1. Ampliação do conceito de meio ambiente e problemas ambientais; 

2. Reconhecimento dos atores sociais envolvidos nas questões 

ambientais; 

3. Estabelecimento da relação entre meio ambiente e qualidade de vida; 

4. Compreensão do papel e das características particulares do agente 

social da terceira idade;  

5. Reconhecimento da importância da educação na mudança 

paradigmática associada à questão ambiental;  

6. Visão sistêmica (ainda que superficial) de projetos de educação 

ambiental; 

7. Despertar do interesse pela questão ambiental e pela possibilidade de 

atuação como educador ambiental.   

         

        Para confirmar a hipótese do trabalho, foi realizada a contextualização 

teórica no sentido de construir as bases para a investigação sobre os 

fundamentos da educação, o conceito de educação ambiental e os atributos e 

potenciais da nova terceira idade. A metodologia utilizada buscou elementos 

para a confirmação da hipótese a partir do referencial teórico.  

        A análise e interpretação dos dados da pesquisa sugerem a viabilidade da 

hipótese, ou seja, a experiência de vida deste indivíduo em consonância com a 

formação do agente social proposta na Universidade Livre da Terceira Idade - 

UMESP, especificamente a disciplina Educação Ambiental, fomentam o agente 

social da terceira idade a atuar como educador ambiental. 
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        Entretanto, alguns aspectos que podem interferir, ou até limitar a essa 

atuação, merecem ser mencionados. Como questões associadas à instituição 

mantenedora do curso, a organização em relação ao espaço físico destinado à 

sua realização, bem como sua posição em relação ao organograma da 

instituição precisam ser revistos. A Universidade Livre da Terceira Idade 

demanda especial atenção no ato de lidar com os anseios (vontades, desejos, 

desenvolvimento de potencialidades) e necessidades (acesso, locomoção, 

adaptações) do idoso. Uma universidade que se propõe a ter, circulando em 

suas dependências, senhores e senhoras com idade avançada, precisa pensar 

em seus espaços e estruturar sua prática considerando essa realidade. Para 

tanto, se faz necessário construir um currículo integrando essas 

especificidades com os objetivos propostos para o curso.  

        A disciplina Educação Ambiental apresenta como principal fator limitante 

para a formação do educador ambiental da terceira idade, uma carga horária 

insuficiente para esse fim. Muitos aspectos relevantes para a atuação na 

questão ambiental, como por exemplo, a estrutura de projetos de educação 

ambiental, ou ainda, uma base teórica mais sólida, não puderam ser discutidos 

com a devida profundidade. Na tentativa de suprir essa situação, a disciplina 

em questão apresenta um módulo II, onde o desenvolvimento de projetos na 

área de educação ambiental é discutido com mais propriedade.     

        É fato que uma afirmação definitiva sobre um tema proposto carrega uma 

grande possibilidade de equívoco, ou ainda o perigo das generalizações. 

Muitos estudos precisam ser realizados para confirmar uma suposição.  

        Esta dissertação de mestrado tem a pretensão de ser um estudo que abra 

caminho para enxergar o idoso e a questão ambiental como uma relação 

possível na dimensão da luta por um mundo sustentável. Oxalá não seja o 

único.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        A presente dissertação de mestrado constitui uma forma de discutir a crise 

ambiental, que o mundo enfrenta, e a educação ambiental como um dos 

caminhos para sua superação. Entretanto, o caminho escolhido para isso, é a 

participação do idoso no papel de educador, fato pouco comum nas sociedades 

contemporâneas.  

        As considerações finais constituem um guia para a leitura orientada do 

trabalho.  

        Na introdução do trabalho, a crise ambiental é colocada como resultado 

do modelo econômico e dos padrões de consumo predominantes no mundo. A 

insustentabilidade das bases do desenvolvimento das nações, juntamente com 

a excessiva valorização do capital culminaram em injustiça social, 

desigualdades e problemas ambientais nunca antes vistos no planeta. A 

sociedade caminha para uma situação sem precedentes na história. A crise 

ambiental apresenta-se como um reflexo da crise civilizatória. A racionalidade 

que predominou sobre os valores da natureza e que conduziu os rumos do 

desenvolvimento até então, mostra-se incapaz de propor soluções para essa 

crise. Neste contexto caótico, a educação surge como uma alternativa para 

formar pessoas com outros valores e outras visões, especialmente no que 

tange à sustentabilidade de vida no planeta. A educação ambiental mostra-se 

como um importante instrumento para a mudança de postura, mas, 

principalmente, na dimensão da ação e da luta para reverter esse quadro. 

Somando-se a essa situação, apresenta-se o indivíduo da terceira idade e a 

sua possibilidade de atuação como educador ambiental. A associação entre o 

perfil do idoso e as características das ações no campo do meio ambiente 

justifica esta opção. Ainda na introdução, são apresentados os principais 

autores que compõem o quadro teórico do trabalho: Edgar Morin, Paulo Freire, 

Enrique Leff, Marcos Reigota, Anita Liberalesso Néri.   

        O capítulo 1 trata especificamente da questão ambiental. Nele é 

construída a definição de meio ambiente como uma realidade complexa, fruto 

da interação entre o meio e o indivíduo, num fluxo constante de construção e 

desconstrução de saberes e valores, na busca do equilíbrio dinâmico do 

sistema. Essa definição alicerça os demais conceitos ambientais desenvolvidos 
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no trabalho. Também é apresentada a idéia de complexidade ambiental como 

fruto do pensamento humano e da reflexão crítica sobre a crise ambiental que 

não encontra soluções na linearidade do pensamento racional. A complexidade 

ambiental convida ao diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, 

considera a subjetividade como parte da condição humana e de toda a sua 

produção. Propõe questionar as certezas absolutas e a pensar o ainda não 

pensado na busca de caminhos inéditos para problemas concretos. Sugere a 

construção do saber ambiental como uma alternativa para uma nova relação 

entre sociedade e natureza. Um saber que se apresenta como um projeto 

político de reconstrução do conhecimento científico. Valoriza o saber popular, a 

condição humana e busca a superação da crise ambiental no campo da 

economia, da ecologia, da tecnologia, da cultura e da ética. O saber ambiental 

está comprometido com a sustentabilidade do planeta por meio da criação de 

sociedades sustentáveis.  

        O capítulo 2 discute o papel da educação nessa realidade. A educação 

contemporânea é colocada na posição de reprodutora de uma sociedade 

perversa e injusta e como um importante agravante da crise a qual vivemos. A 

educação influenciada por interesses neoliberais das elites dominantes e 

desenvolvida no contexto da opressão perde a essência do seu poder 

transformador. A educação que tem por objetivo o desenvolvimento de 

cidadãos plenos de suas potencialidade e responsabilidades deve trabalhar no 

sentido do entendimento da condição humana. Ser humano com razão e 

emoção, objetividade e subjetividade, individualidade e coletividade. Tudo a um 

só tempo em seu contexto.  

        Essas são considerações feitas sobre o caráter complexo da educação. A 

educação ambiental é apresentada como parte integrante de uma educação 

plena, que envolva todos os fatores importantes para a existência humana. 

Comprometida com formação de homens e mulheres livres, conscientes de seu 

papel na biosfera e de sua responsabilidade para com as futuras gerações. 

Pautada em valores humanistas, mas, entendendo a espécie humana como 

mais um fio na teia da vida. Educar para um futuro possível é condição básica 

para a sustentabilidade. Para tanto, é necessário considerar o conhecimento 

(seus limites, sua pertinência, o erro), a condição humana, a Terra como pátria-

mãe, a compreensão, as incertezas e a ética do gênero humano.  
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        O capítulo 3 apresenta o indivíduo da terceira idade. Discute a visão 

quase sempre pejorativa da sociedade sobre o velho e a velhice ao longo do 

tempo. Articula as definições cronológica, biológica, social e psicológica de 

idade e descreve a significação de envelhecimento tratada na pesquisa. Mostra 

também, que os avanços nos campos da medicina, nutrição e a melhoria das 

condições sociais estão atuando no sentido de aumentar a longevidade 

humana. Portanto, o afastamento do mundo do trabalho inicia uma nova fase 

da vida em que o indivíduo possui tempo disponível, capacidade física e 

intelectual e vontade de viver intensamente a vida. Surge a nova terceira idade, 

ou seja, senhores e senhoras conscientes de sua idade, convictos de seus 

potenciais, plenos de suas possibilidades na sociedade e bem adaptados a sua 

realidade. Dispostos a conhecer o novo, conhecer pessoas, visitar novos 

lugares, interagir com o mundo e enfrentar novos desafios. As universidades da 

terceira idade constituem um dos locais idealizados para essas pessoas. Lá 

elas podem dar vazão aos potenciais artísticos, comunicativos, intelectuais e 

também na vontade aplicar todo o conhecimento acumulado ao longo da vida e 

atuar de forma comunitária. Dessa forma, não se torna distante considerar a 

atuação do indivíduo da terceira idade nas questões ambientais. 

        O quarto capítulo apresenta os aspectos metodológicos da pesquisa no 

sentido de investigar a possibilidade de atuação do agente social da terceira 

idade como educador ambiental. A população-alvo é caracterizada, bem como 

a instituição envolvida. Neste capítulo aparece explicitamente o objetivo do 

trabalho de analisar a percepção ambiental dos alunos da Universidade Livre 

da Terceira Idade da Universidade Metodista de São Paulo. Verificar se os 

conteúdos e metodologias utilizadas na disciplina Educação Ambiental formam 

adequadamente o agente social da terceira idade, para sua atuação como 

educador ambiental. Também são descritos os instrumentos metodológicos 

utilizados (questionário, grupo focal e análise de documentos), e os motivos da 

escolha de cada um.  

        Os dados da pesquisa aparecem no capítulo 5, tendo como base a 

hipótese do trabalho e seus objetivos. Os dados coletados são analisados e 

discutidos no sentido de apresentar uma conclusão. Na seqüência é feita a 

análise do projeto-político-pedagógico do curso na perspectiva de compreender 

sua estrutura e funcionamento, bem como seus objetivos. Em seguida, surge a 
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discussão sobre o plano de ensino da disciplina Educação Ambiental. Os 

dados relativos aos questionários inicial e final são apresentados na forma de 

um recorte para a análise. Os dados completos encontram-se em anexo ao 

trabalho. O mesmo ocorre com a transcrição do grupo focal. Entretanto, por 

tratar-se de uma técnica de coleta de dados qualitativos, o material do grupo 

focal foi submetido a um tratamento mais minucioso. Ainda assim, nem todas 

as possibilidades de análise foram esgotadas. Em outras palavras, um outro 

pesquisador poderá encontrar outras abordagens e realizar outras análises 

com enfoques diferenciados do mesmo material.  

        A interpretação dos dados caminha no sentido de confirmar a hipótese do 

trabalho, ou seja, a pesquisa indica que existe a possibilidade do agente social 

da terceira idade, formado na Universidade Livre da Terceira Idade – UMESP, 

atuar como educador ambiental. Algumas considerações podem ser feitas no 

sentido de sugerir caminhos para aqueles que desejam trabalhar com a 

questão ambiental associado à terceira idade. São aspectos que merecem ser 

levados em consideração e representam conclusões obtidas a partir dessa 

pesquisa e da prática acadêmica da educação ambiental junto ao idoso: 

- a instituição mantenedora do curso voltado à terceira idade deve 

considerar o fato de que o idoso demanda atenção especial no que diz respeito 

à garantir o acesso e permanência em suas dependências e espaços; 

- a estrutura do curso, em especial, sua grade curricular, deve estar em 

consonância com as especificidades do indivíduo e do grupo da terceira idade; 

- as discussões sobre a questão ambiental, do ponto de vista teórico e 

prático, precisam ser realizadas considerando o tempo necessário para isso. A 

carga horária deve ser compatível com os objetivos do trabalho; 

- é fundamental diversificar as estratégias do trabalho e introduzir 

exercícios de caráter prático; 

- conhecer as características do indivíduo que procura uma universidade 

da terceira idade e os motivos que o trazem até ali são essenciais para a 

condução das atividades; 

- respeitar o indivíduo da terceira idade e crer no seu potencial de 

transformação da realidade. 

        Evidentemente, muitos outros estudos precisam ser realizados de forma 

mais específica, abordando outros aspectos para que se confirme essa 
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possibilidade com mais propriedade. De qualquer maneira, todo conhecimento 

científico, produzido no sentido de lutar pela Terra e pela preservação da vida 

nela existente, pretende contribuir para um mundo melhor. Em última análise, 

este trabalho se enquadra nesta categoria, ou seja, pretende ser, de alguma 

forma, útil na discussão para a construção de uma  sociedade sustentável.    
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ANEXO I 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Dados coletados 
Questionário anterior à disciplina Educação Ambiental: 28 questionários 
Questionário posterior à disciplina Educação Ambiental: 29 questionários 

 
 

• QUE VOCÊ ENTENDE POR MEIO AMBIENTE? 
 
Inicial: 
Aspectos naturais, 
urbanos e sócio-culturais 

9 respostas 32,14% 

Aspectos naturais e 
urbanos 

5 respostas 17,8% 

Aspectos somente naturais 3 respostas 10,71% 
Aspectos somente 
urbanos 

3 respostas 10,71% 

Não responderam ou 
ilegíveis  

8 respostas 28,57% 

Total  28 respostas ≈100% 
 
Final: 
Aspectos naturais, 
urbanos e sócio-culturais 

21 respostas 72,41% 

Aspectos naturais e 
urbanos 

4 respostas 13,79% 

Aspectos somente naturais 2 respostas 6,89% 
Aspectos somente 
urbanos 

0 respostas 0% 

Não responderam ou 
ilegíveis  

2 respostas 6,89% 

Total  29 respostas ≈100% 
 
 
 

• QUE VOCÊ ENTENDE POR PROBLEMAS AMBIENTAIS? 
 
Inicial:  
Problemas associados à 
natureza, cidades, 
sociedade e cultura 

5 respostas 17,85% 

Problemas associados à 
natureza e as cidades 

9 respostas 32,14% 

Problemas associados 
somente à natureza 

5 resposta 17,85% 

Problemas associados 
somente à cidade  

2 respostas 7,14% 

Não responderam ou 
ilegíveis  

7 respostas 25% 

Total  28 respostas ≈100% 
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Final:  
Problemas associados à 
natureza, cidades, 
sociedade e cultura 

14 respostas 48,27% 

Problemas associados à 
natureza e as cidades 

13 respostas 44,32% 

Problemas associados 
somente à natureza 

1 resposta 3,44% 

Problemas associados 
somente à cidade  

0 respostas 0% 

Não responderam ou 
ilegíveis  

1 respostas 3,44% 

Total  29 respostas ≈100% 
 
 

• DÊ 03 EXEMPLOS DE PROBLEMAS AMBIENTAIS NO SEU BAIRRO. 
 
Inicial:  
Falta de água 2 respostas 2,98% 
Trânsito, transporte 4 respostas 5,97% 
Animais abandonados 
e/ou vetores de doenças 

8 respostas 11,94% 

Ocupação desordenada do 
solo 

2 respostas 2,98% 

Ausência de áreas verdes 
urbanas 

6 respostas 8,95% 

Poluição da água, do ar e 
do solo 

22 respostas 32,83% 

Poluição sonora e/ou 
visual 

9 respostas 13,43% 

Enchentes  5 respostas 7,46% 
Falta de conservação do 
patrimônio público 

1 respostas 1,49% 

Problemas sociais 2 respostas 2,98% 
Problemas de educação e 
falta de consciência  

1 respostas 1,49% 

Não responderam ou 
ilegíveis  

5 respostas 7,46% 

Total  67 respostas ≈100% 
 
Final: 
Falta de água 0 respostas 0% 
Trânsito, transporte 0 respostas 0% 
Animais abandonados 
e/ou vetores de doenças 

6 respostas 8,69% 

Ocupação desordenada do 
solo 

1 resposta 1,44% 

Ausência de áreas verdes 
urbanas 

5 respostas 7,24% 

Poluição da água, do ar e 
do solo 

27 respostas 39,13% 

Poluição sonora e/ou 
visual 

11 respostas 15,94% 
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Enchentes  4 respostas 5,79% 
Falta de conservação do 
patrimônio público 

1 resposta 1,44% 

Problemas sociais 0 respostas 0% 
Problemas de educação e 
falta de consciência  

2 respostas 2,89% 

Saneamento e infra-
estrutura 

12 respostas 17,39% 

Não responderam ou 
ilegíveis  

0 respostas 0% 

Total  69 respostas ≈100% 
 
 

• QUAL A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE OS PROBLEMAS AMBIENTAIS E A 
QUALIDADE DE VIDA? 
Inicial: 
Melhoria da qualidade de 
vida através da 
participação popular 

1 resposta 3,57% 

Problemas ambientais 
pioram a saúde e 
aumentam possibilidade 
de doenças 

15 respostas 53,57% 

Melhoria no meio ambiente 
melhora a qualidade de 
vida 

4 respostas 14,28% 

Problemas ambientais 
associados à baixa 
escolaridade, pobreza e 
falta de cultura 

1 resposta 3,57% 

Problemas ambientais 
associados a problemas 
sociais 

1 resposta 3,57% 

Não responderam ou 
ilegíveis  

6 respostas 21,42% 

Total 28 respostas ≈100% 
 
Final:  
Melhoria da qualidade de 
vida através da 
participação popular 

2 resposta 6,89% 

Problemas ambientais 
pioram a saúde e 
aumentam possibilidade 
de doenças 

6 respostas 20,68% 

Melhoria no meio ambiente 
melhora a qualidade de 
vida 

14 respostas 48,27% 

Problemas ambientais 
associados à baixa 
escolaridade, pobreza e 
falta de cultura 

1 resposta 3,44% 

Problemas ambientais 
associados a problemas 

4 resposta 13,79% 
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sociais 
Não responderam ou 
ilegíveis  

2 respostas 6,89% 

Total 29 respostas ≈100% 
 
 

• COMO AS PESSOAS PODEM COLABORAR PARA MELHORAR O AMBIENTE 
DO SEU BAIRRO? 
Inicial: 
Mobilização, participação 
popular 

6 respostas 21,42% 

Ações individuais 10 respostas 35,71% 
Conscientização, 
educação não formal 

4 respostas 14,28% 

Ações não especificadas 5 respostas 17,85% 
Tnão responderam ou 
ilegíveis 

3 respostas 10,71% 

Total  28 respostas ≈100% 
 
 
Final: 
Mobilização, participação 
popular 

14 respostas 48,27% 

Ações individuais 09 respostas 31,03% 
Conscientização, 
educação não formal 

06 respostas 20,69% 

Ações não especificadas 0 respostas 0% 
Não responderam ou 
ilegíveis 

0 respostas 0% 

Total  29 respostas ≈100% 
 
 

• O QUE VOCÊ, ENQUANTO AGENTE SOCIAL DA TERCEIRA IDADE, PODE 
FAZER PARA MELHORAR O AMBIENTE NA SUA REGIÃO? 
Inicial: 
Cobrança junto a órgãos 
públicos 

4 respostas 14,28% 

Ações pontuais isoladas 11 respostas 39,28% 
Mobilização e;ou 
participação popular 

2 respostas 7,14% 

Não responderam ou 
ilegíveis  

11 respostas 39,28% 

Total  28 respostas ≈100% 
 
Final: 
Cobrança junto a órgãos 
públicos 

1 respostas 3,44% 

Ações pontuais isoladas 4 respostas 13,79% 
Mobilização e;ou 
participação popular 

15 respostas 51,72% 

Educação  5 respostas 17,24% 
Não responderam ou 
ilegíveis  

4 respostas 13,79% 

Total  29 respostas ≈100% 
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• O QUE VOCÊ CONSIDERA COMO PROBLEMA AMBIENTAL? ASSINALE 
QUANTAS JULGAR NECESSÁRIO. 
 
Inicial:  

21FALTA DE ÁGUA 

22 AUMENTO DE RATOS E BARATAS 

25 POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

19 POEIRA 

23 ESGOTO A CÉU ABERTO 

19 FUMAÇA DE CIGARROS 

17 BUZINA 

24 LIXO A CÉU ABERTO 

24 FUMAÇA DE CHAMINÉS E INDUSTRIAS 

26 ENCHENTES 

18 FAIXAS E CARTAZES NAS RUAS 

24 FUMAÇA DE CARRO, ÔNIBUS E CAMINHÃO 

24 FALTA DE ÁREAS VERDES 

23 CONTAMINAÇÃO DO SOLO POR FEZES 

16 TRÂNSITO 

22 CORTE DE ÁRVORES E QUEIMADAS 

22 EXTINÇÃO DE ANIMAIS E VEGETAIS 

04 OUTROS. QUAIS? 

- falta de respeito da população 

- animais abandonados 

- não especificados 

 
 
 
Final:  

 26 FALTA DE ÁGUA 

 28 AUMENTO DE RATOS E BARATAS 

29 POLUIÇÃO DAS ÁGUAS 

20 POEIRA 

29 ESGOTO A CÉU ABERTO 

20 FUMAÇA DE CIGARROS 

20 BUZINA 

29 LIXO A CÉU ABERTO 

28 FUMAÇA DE CHAMINÉS E INDUSTRIAS 

27 ENCHENTES 

21 FAIXAS E CARTAZES NAS RUAS 

28 FUMAÇA DE CARRO, ÔNIBUS E CAMINHÃO 

27 FALTA DE ÁREAS VERDES 

29 CONTAMINAÇÃO DO SOLO POR FEZES 

20 TRÂNSITO 

27 CORTE DE ÁRVORES E QUEIMADAS 

25 EXTINÇÃO DE ANIMAIS E VEGETAIS 

08 OUTROS. QUAIS? 

- assoreamento de rios 

- falta de iluminação pública 

- Vias públicas esburacadas 

- entulho em via s públicas 

- crianças abandonadas 

- falta de vontade política 

 
 

• O QUE FAZ PARTE DO MEIO AMBIENTE? ASSINALE QUANTAS JULGAR 
NECESSÁRIO. 
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Inicial:  

23 RIOS, LAGOS E MARES 

19 O HOMEM 

19 PRAÇAS E PARQUE 

13 RUAS, CALÇADAS E ESTRADAS 

22 AR E CÉU 

20 OS ANIMAIS 

14 CONSTRUÇÕES, CASAS, PRÉDIOS E FÁBRICAS 

19 SÍTIOS, CHÁCARAS E FAZENDAS 

21 VEGETAÇÃO, TERRA, MONTANHAS 

21 CHUVA, VENTOS 

10 COSTUMES, CULTURA E RELIGIÃO 

03 OUTROS. QUAIS? 

- tudo que interfere na qualidade de vida 

- comportamento das pessoas 

- não especificado  

 
Final:  

27 RIOS, LAGOS E MARES 

26 O HOMEM 

27 PRAÇAS E PARQUE 

22 RUAS, CALÇADAS E ESTRADAS 

24 AR E CÉU 

26 OS ANIMAIS 

20 CONSTRUÇÕES, CASAS, PRÉDIOS E FÁBRICAS 

24 SÍTIOS, CHÁCARAS E FAZENDAS 

27 VEGETAÇÃO, TERRA, MONTANHAS 

23 CHUVA, VENTOS 

19 COSTUMES, CULTURA E RELIGIÃO 

04 OUTROS. QUAIS? 

- educação 

- nossa casa 

- solidariedade 

- respeito 
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ANEXO II 
 

GRUPO FOCAL 
 

Transcrição 
 

 

Pesquisador: Hoje é 22 de agosto de 2006, aqui quem fala é Ricardo Pasin Caparrós, 
mestrando em educação sob orientação do professor Elydio dos Santos Neto. Estamos 
reunidos para a realização do grupo focal referente à pesquisa de mestrado em andamento. 
 
Pesquisador: Muito bem, então estabelecidas as normas para realização da pesquisa, a gente 
vai iniciar a discussão falando um pouquinho sobre como foi a disciplina de educação 
ambiental que vocês tiveram no semestre passado. O objetivo deste grupo focal é justamente 
avaliar o quanto esta disciplina favoreceu para a formação do agente social, uma vez que o 
curso de vocês preconiza a formação do agente social e, uma das coisas que quero avaliar é a 
educação ambiental como disciplina contribuiu para a formação do agente social. Esta é uma 
das perguntas que vou responder. Então, para iniciar a discussão, eu gostaria que alguém 
comentasse alguma coisa sobre o conceito de meio ambiente que discutimos e que vocês têm 
com vocês. O que significa para os alunos da terceira idade o termo meio ambiente? 
 
Aluno: Bom, meio ambiente significa tudo aquilo que envolve nossa vida, então, nós 
aprendemos muito como conservar este meio ambiente, o que fazer com ele, e como protege-
lo. Essa é a minha idéia. Não sei se alguém tem outra idéia a respeito.  
 
Pesquisador: Mais alguém concorda? 
 
Aluno: Concordo 
 
Aluno: Até um tempo atrás, a gente usava as coisas e não tinha noção do quanto mal a gente 
causava, mas era por não saber mesmo... a gente usava como se as coisas fossem durar para 
sempre, e  agora a gente está tomando esta consciência, embora eu já tenha ouvido falar disso 
há alguns anos, mas agora a gente tá tendo que tomar providência... Eu só sinto não ter ouvido 
isso antes, não ter prestado atenção, talvez tenham falado, mas parece que a gente não 
prestava atenção. Não sei se isso é só comigo... pena que a gente não tenha sido educado 
dessa forma. 
 
Aluno: Nós tivemos aquele filme que assistimos a respeito do lixo 
 
Pesquisador: A ilha das flores 
 
Aluno: Aquilo marcou muito, até hoje a gente comenta e foi no ano passado, quer dizer até hoje 
a gente comenta a respeito disso. Porque que tem tudo a ver com meio ambiente e com nossa 
vida 
 
Aluna: E com a conscientização das pessoas, eu tenho pensado muito nesta palavra: 
conscientização. O que é conscientizar, exatamente 
 
Pesquisador: E esta idéia que vocês tem hoje de meio ambiente que vocês colocaram, é a 
mesma que vocês tinham o ano passado, o ano retrasado, há 10 anos atrás? 
 
Alunos: Não 
 
Aluno: Como ela falou a gente pensava que era tudo abundante, né? Não tinha preocupação 
com nada, com água, ah, todo mundo bebendo água, que bom, né? Então, depois que a gente 
começou a aprender a respeito de meio ambiente, e ela utilizou a palavra certa: conscientizar, 
aí a coisa é diferente 
 
Aluna: A gente já até cobra os netinhos... 
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Aluna: A gente achava que a água era fonte inesgotável, né? Que a gente teria abundante, à 
vontade, usava sem a menor preocupação, hoje a gente já não abre a torneira muito, não dá 
uma descarga desnecessária... 
 
Aluna: Vou falar para você que é difícil você fazer as pessoas entenderem... 
 
Aluna: Pois é, é a conscientização... 
 
Aluna: Eu tenho uma auxiliar que trabalha em casa, 30 anos ela tem e onde ela vai eu vou 
atrás: apaga a luz, Rose, mas você deixou a torneira aberta, menina! É o dia inteiro assim... E 
você acaba sendo até chata... aí a gente conversa que o rio Tietê ta cheio de espuma, cheio de 
coisa... 
 
Pesquisador: Então, estes conceitos chegaram de alguma forma em casa? 
 
Aluna: Com certeza! 
 
Pesquisador: E houve uma mudança de postura? 
 
Aluno: E esta mudança de postura, o que ocasionou? Nos grupos que a gente se relaciona, 
passa a divulgar também 
 
Aluno: Exato. É claro, não é Ricardo, mas as autoridades deste país tem que criar uma maior 
divulgação e uma maior campanha para conscientização e claro que isso não vai ser a curto 
prazo, é a médio e longo prazo ainda, pra que o ser humano, a massa brasileira, 
principalmente o brasileiro, afinal de contas é o nosso país, procure se conscientizar e se 
disciplinar, adquirir uma consciência, uma disciplina consciente porque nada melhor que uma 
disciplina consciente, que cada um vai agir sem a necessidade de ter alguém que fale ou de 
alguém lembrar, ou seja, uma disciplina consciente, é claro que nós vamos chegar a um nível, 
é claro, daqui uns 10, 15 anos, acredito eu se houver uma maciça orientação em cima, uma 
divulgação...no meio televisivo, rádios, jornais, revistas, isso é necessário 
 
Aluno: Mas como na legislação inclusive é obrigatório a matéria de educação ambiental na 
escola, mas que não se aplica, não se aplica, e não se divulga... 
 
Aluno: Teria que ser pela televisão porque ela entra na casa do rico, do pobre, do negro... 
 
Aluno: Os órgãos governamentais não dão a atenção devida e necessária que tem que haver... 
e o povo tem que começar a se conscientizar para poder se movimentar, para poder 
exatamente criar uma consciência muito maior coletivamente falando 
 
Aluna: Eu acho que seria mais frutífero, que daria mais resultado, nós da nossa idade... sendo 
informados de coisas assim para tomar mais consciência 
 
Aluno: sem dúvida 
 
Aluna: Mas quando começa a cuidar desde criança, elas vão acabar disciplinando os adultos 
 
Aluno: Isso! 
 
Aluna: E assim olha: em uma faixa etária, a criançada, eles estão com consciência disso, eu 
vejo pelos meus netos, até os pititicos, agora, aquela faixa etária dos 30, dos 25, 30 40 anos é 
mais complicadinho, você não, porque você está dentro de um contexto 
 
Pesquisador: Claro 
 
Aluna: Você tem seu pai, que deve ter te orientado, mas às vezes vai da pessoa mesmo, mas 
tem que pegar a criançada mesmo para ensinar os adultos 
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Pesquisador: Então nós vamos voltar a discutir este assunto que é muito importante e foi 
levantado, em relação ao papel de vocês enquanto indivíduos de uma faixa etária privilegiada 
no sentido de cultura e vivência com relação aos pequenos que estão vindo, ou seja, o papel 
na educação. O segundo tema que eu gostaria de propor neste momento é que a gente 
pudesse estabelecer qual papel ou então qual a relação entre a qualidade de vida e o meio 
ambiente, ou seja, de que maneira a qualidade de vida e a qualidade ambiental caminham ou 
não caminham juntas. O que vocês pensam sobre isso, existe uma relação entre qualidade de 
vida e qualidade ambiental? 
 
Aluno: Existe, embora ambas não caminham paralelamente, não caminham porque existem 
outros fatores dentro da gama social que interferem, principalmente o poder econômico, a 
renda per capita 
 
Aluno: O ideal seria que caminhassem juntas 
 
Aluno: Seria o ideal, vamos chegar neste ideal, mas por enquanto eu ainda vejo este ideal 
...ainda está em processo de engatinhamento, mas nós vamos chegar lá 
 
Pesquisador: Agora, você queria comentar alguma coisa? 
 
Aluna: Não, eu concordo,  só que não assim só com a parte financeira acho que tudo é uma 
questão de ponto de vista, as pessoas que moram um pouco mais afastada, que eu conheço 
algumas pessoas que inclusive moram em favelas, a maioria não tem assim, aquela 
preocupação, talvez pelo contexto, pelo modo de vida, mas tem algumas pessoas que eu 
conheço e que levam tudo isso à sério e que ainda brigam pelas coisas e tudo, negócio de lixo 
jogado 
 
Aluno: Mas televisão eles têm? 
 
Pesquisador: Tem, televisão eles tem 
... 
 
Aluna: É, eles tem informação 
... 
 
Aluna: É uma questão de educação 
... 
 
Aluna: Deveria ter uma propaganda ambiental obrigatória 
 
Pesquisador: Agora, e a relação entre a qualidade ambiental e a saúde? Existe? No conceito 
de saúde, têm alguma coisa a ver? 
 
Alunos: Ah, isso é direto 
 
Pesquisador: Quem poderia explicar? 
 
Aluno: Você veja esse pessoal de fora que invadiu a represa,  esse pessoal, que invadiu os 
mananciais, o lixo que despeja, então isso é a saúde, influencia diretamente na saúde 
 
Aluna: Mas aí até tem quem tem consciência que cuida, aí deveria ter mais vontade dos 
governantes 
 
Aluna: Para criar um papel branquinho, precisa de muita tinta, que polui o ambiente, então eles 
estão até tentando criar papel reciclável que seja compatível com as impressoras, acho que é 
um caminho 
 
Aluna: A poluição do ar também... Tudo influi na saúde... a gente tem os problemas 
respiratórios, que são enormes... 
... 
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Aluno: Hoje em dia há muito jogo de interesse, aliás, em tudo há jogo de interesse, tem sempre 
alguém se beneficiando e alguém sendo inocente e útil, se deixando ou até de livre e 
espontânea vontade ou até de forma inconsciente sendo manipulado... 
 
Aluna: O que eu acho errado: os donos das fazendas de cana de açúcar, das usinas, eles 
financeiramente e estão super bem, a gente está com um problema de falta de chuva, e eles 
estão fazendo queimada porque é mais fácil, mais econômico, tinha que ser proibido 
 
Pesquisador: E de que maneira vocês enxergam que, por exemplo, estas queimadas ou como 
foi citado aqui as enchentes ou a poluição do ar interferem na saúde? 
 
Aluna: Total... 
 
Pesquisador: É claro isso?  
 
Alunos: É claro! 
 
Aluna: E depois afeta o número de internações... 
... 
Aluno: O que é a fumaça? É gás carbônico, pra onde vai, vai para a atmosfera? 
 
Aluno: Você se lembra o que aconteceu na Vila Parisi?  
 
Aluno: Exatamente, há alguns anos atrás 
 
Aluno: Tá voltando, tá voltando. Por que as empresas que tiveram aqueles filtros... Realmente 
caiu a poluição, caiu pra 5%. Ninguém mais ligou. A coisa ta aumentando, você entendeu? 
 
Aluna: É isso que a gente diz que é a falta de conscientização. Quem nem você diz, a 
conscientização tem que chegar num nível que você faz sem pensar que está sendo fiscalizado 
ou não.  
 
Aluno: Exatamente 
... 
Aluno: E a nossa função é essa.  
... 
Pesquisador: O próximo item que nós vamos discutir é exatamente esse. Até que ponto a 
qualidade ambiental é mais importante a fiscalização e a punição, o investimento da 
fiscalização ou o investimento na educação? 
 
Aluno: Na educação... 
... 
Aluno: Por que investir na educação é investimento nas gerações futuras. 
 
Aluno: Exatamente 
Aluna: Por que se você não mexer no bolso deles, quem provoca essas tragédias, por que isso 
são verdadeiras tragédias. Pode ver que em Cubatão, começou a nascer crianças sem 
cérebro, uma série de coisas, alguém tem que fazer alguma coisa.  
 
Aluna: Agora eu penso também que, se começa desde criança, se é uma coisa assim bem 
inicial, vai formar um cidadão consciente 
 
Aluno: Isso a médio/longo prazo 
 
Aluna: Vai ser a longo prazo. Tem até uma frase de Pitágoras que diz eduque as crianças para 
não ter que punir os adultos.  
... 
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Aluno: Então, veja bem, nós temos algumas medidas a médio e longo prazo e as medidas a 
curtíssimo prazo. Essas são as piores por que tem que ser feitas. Senão aquelas medidas que 
vem a médio e longo prazo não vão dar tempo. 
... 
 
Aluna: Por exemplo, nas estradas, né? Os acidentes caíram quando se limitou a velocidade 
nas rodovias, os acidentes caíram, mas de que jeito: radares, multas... 
 
Pesquisador: Num primeiro momento, a curto prazo, pelo que eu entendi aqui. O investimento 
é, realmente, na fiscalização e mecanismos de punição, e a médio/longo prazo... 
 
Aluno: Concomitantemente 
 
Pesquisador: Concomitantemente, a educação 
 
Aluno: Exatamente 
 
Pesquisador: A educação como é hoje ou uma outra forma de educação 
... 
Aluno: Em todos os nível, do fundamental até o nível superior 
 
Pesquisador: A educação como está posta hoje nas nossas escolas, ou uma outra forma de 
educação, baseada em outros valores? 
 
Aluno: Uma outra forma... 
 
Aluno: Uma outra foram com ênfase. 
 
Pesquisador: Ênfase no que? 
 
Aluno: A educação ambiental. O meio ambiente é saúde 
 
Aluno: A gente depende disso 
 
Pesquisador: Então, entendendo que é necessário uma outra forma de educação, quem 
poderia falar alguns valores que seriam importantes nessa outra forma de educação, ou seja, 
pautado no que essa nova educação deveria ser, quais são esses valores? 
 
Aluna: Valor do ser e não do ter 
 
Aluna: Que resgata a inocência da criança que ainda ela não está corrompida 
... 
Aluna: Veja bem, se você educa uma criança, ensinado pra ela ela não pode quebrar uma 
planta que aquela planta tem vida igual a ela, ela nunca vai quebrar uma planta.  
 
Aluno: Essa educação pautada na preservação do planeta 
 
Aluna: Tem que preservar a vida 
 
Aluno: Um exemplo que a gente entende só no exterior, no exterior não por que a gente tem 
aqui também. Por exemplo, o mediterrâneo tem 25 paises que cercam o mediterrâneo. Quer 
dizer, a preservação do mar mediterrâneo, cada país se conscientiza de uma maneira que nós 
temos que ter isso aqui dentro também. Por que nós temos 8.000 quilômetros de costa, certo, 
você sabe disso.    
 
Aluno: 9.700... 
 
Aluno: Bom, ai o que acontece, metade do mediterrâneo já ta começando a ficar poluído e os 
outros países já tão começando a “dar a luz” lá... Opa, se essa poluição chegar aqui, vai ter... 
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Pesquisador: Pensando nisso, o próximo tema que eu vou propor pra nossa discussão é que 
fica claro que o governo tem uma grande parcela de responsabilidade nisso, mas, não é o 
único. Agora, o que eu gostaria de colocar pra discussão nesse momento é qual é a nossa 
parcela de responsabilidade, não enquanto agentes sociais, mas nós enquanto pessoas do 
povo? Qual o papel do povo na visão de vocês nessa luta pela qualidade ambiental e por essa 
outra forma de educação?  
 
Aluno: Na minha visão, eu diria o seguinte, primeiro como indivíduo, o grupo, a sociedade e, 
em linha de pensamento o planeta. Orientando o indivíduo, esse indivíduo vai acabar, através 
das ligações dele, vai chegar a orientação do grupo. A orientação do grupo vai partir pro 
segmento social. Do segmento social vai se estender ao nível do planeta. Que todo mundo tem 
que se conscientizar.  
 
Aluna: Tem que partir do seguinte, nós temos que começar em casa, né?  
... 
 
Aluno: Sem pensar no agente social, só como pessoas 
 
Aluno: conscientizar nossos vizinhos, conscientizando nossos amigos... 
 
Aluno: É o amigo que me conhece da padaria.... 
 
Aluno: é o lixo aberto na rua... 
... 
 
Aluna: Depende do modo de agir. Sempre agir colocando-se no lugar da outra pessoa. E 
também como nós vimos, você mexe em um setor, afeta tudo... 
... 
 
Aluna: Muitas vezes você ta com um papelzinho na mão e você não encontra uma lixeira. Ai 
você... a gente é tentado a ficar livre dele, você tem aquela vontade. Se você não o faz, você 
se contem, ou põem no bolso ou guarda num canto, eu acho que é um exemplo. Muitas vezes 
o outro vê e diz “caramba”, né? Muitas vezes eu chego até mexer com a mão e digo – epa! O 
que que eu to arrumando!  
 
Alunos: (risos) 
 
Aluna: Deixa eu guardar, na minha casa eu jogo no lixo. 
 
Aluna: até uma criança, muitas vezes, segurando um palito de picolé ou um papel e coloca na 
lixeira, eu fico alegre comigo, eu falo assim – que gracinha! 
... 
 
Aluna: Minha mãe por exemplo, sai pra passear com o cachorrinho e sai com um saquinho. Se 
ele fizer “arte” ela limpa. Ela tem 76 anos.  
 
Pesquisador: Muito bem, agora, tomando esses exemplos, nós discutimos um pouco a 
responsabilidade nossa enquanto pessoas. Mas, dentro dessa universidade, nós estamos 
construindo agentes sociais. Qual é, na opinião de vocês, a diferença de parcela de 
responsabilidade (se é que ela existe) a ação e o papel de uma pessoa enquanto indivíduo e 
de um agente social? 
 
Aluno: Bom, o problema é o seguinte, a pessoa encarando como indivíduo, você procura fazer, 
ajudar as pessoas, conscientizar seus amigos, seus vizinhos, essas coisas. O agente social ele 
tem a autonomia e a determinação de ajudar grupos de pessoas. Então fica diferente, já tem 
uma orientação pra poder dar de si, a sua participação, de tudo o que aprendeu pra ajudar 
grupos de pessoas, de forma muito mais abrangente.  
 
Pesquisador: Eu queira saber o que os demais pensam a respeito dessa colocação. É um 
consenso, alguém acrescenta alguma coisa... 
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Aluno: Não, é um consenso totalmente equilibrado... 
... 
Pesquisador: Então, tomando como base a atuação do agente social. Agora nós estamos 
lidando com pessoas que são agentes sociais da terceira idade por conta da universidade da 
terceira idade. Alguém já imaginou a atuação na área de educação, ou seja, atuar enquanto 
agente social como um educador em potencial. Vocês já imaginaram isso? 
 
Aluno: Já. 
 
Pesquisador: Em que situações 
 
Aluna: Eu mesmo lá onde eu trabalho, eu vejo que as crianças destruíam muito as plantas. 
Quando eu fazia uma hortinha, eles destruíam tudo. Então a gente levava as crianças pra elas 
plantarem e a gente dava o nome dessa árvore da criança que plantar, pra saber que aquela 
planta é dela e que ela tem que preservar.  
 
Aluno: Por exemplo, o agente social numa comunidade. Numa comunidade, num bairro, numa 
favela, o que ele pode fazer? Não precisa conscientizar um por um. Ele pode dar palestras, dar 
exemplos, levar esta comunidade a algum lugar, Pico do Jaraguá, ou na SABESP, ou onde for, 
para conhecer o que está acontecendo, o que ta vivendo o meio ambiente, com as pessoas, 
certo? Então, daqui sai a água que você bebe. Aquele lixo que você joga ali no riacho, vai vir 
parar aqui. Assim, com toda a comunidade, depois um vai falar pro outro. Faz isso, não faz 
aquilo, entendeu? 
 
 
Aluno: A propaganda boca a boca. E entre pessoas conhecidas. 
 
Aluna: De repente você pega um ou dois que você ficou mais afim, que parece que captou 
melhora a sua mensagem, começa a soltar que nem uma sementinha.  
 
Pesquisador: E a ação individual é mais efetiva ou a ação coletiva? Vou exemplificar, a ação do 
agente social junto a um grupo específico, uma ação isolada, é mais efetiva, ou uma ação de 
agentes sociais (e agora eu falo no plural) junto a grupos é mais efetiva? 
 
 
Aluno: Bom, tudo que está no plural é mais efetivo. 
 
Pesquisador: Por que? 
 
Aluno: É mais abrangente.  
... 
Aluna: Você não tem tanto acesso a tantas pessoas. Um pequeno grupo, desde que não sejam 
parentes, que seja de algum lugar, da escola do teu filho, eu acho que já é um começo.  
 
Aluna: Um grupo de pais... 
... 
 
Pesquisador: Estamos chegando ao final de nosso encontro, mesmo por que... 
 
Aluno: Deixa eu colocar mais um pensamento meu ai. Nós esquecemos de falar da ação do 
agente social junto aos órgãos governamentais. Você pode ajudar a prefeitura, a sub-prefeitura 
numa parceria, certo, sem interesse. Você pode trabalhar numa ONG onde você reúne um 
grupo maior. Por que uma prefeitura ou uma sub-prefeitura tem um grupo maior de pessoas, 
tem atividades maiores. Então com eles você também age de uma maneira maior.  
 
Pesquisador: E tomando essa linha de raciocínio, na visão de vocês, qual a principal diferença 
entre o agente social e o agente social da terceira idade? 
Aluno: Ah, muito simples! Essa eu mato fácil. (risos) o agente social é uma pessoa que foi 
instruída pra isso, que tem uma vivência razoável no meio ambiente, da sociedade, ele vai em 
vários locais. Agora, o agente social da terceira idade, além do agente social, tem a bagagem 
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de vivência dele. Os exemplos pessoais, que a vida deu pra ele. A faculdade de vida, vamos 
dizer assim. Ele já teve filhos, sabe constituir família. 
 
Aluno: Ele já educou.  
 
Aluno: Já educou e já orientou, então... fica mais fácil. Fica mais fácil e a pessoa se empenha 
mais.  
 
Aluno: Sem dúvida. Ai entra a vontade. 
 
Aluna: Ela vai mais pela paixão. Faz com amor... 
... 
 
Aluno: O que eu não consegui fazer, ai você se empenha mais, entendeu? 
 
Pesquisador: Eu ouvi aqui um comentário que eu achei interessante. A questão do empenho 
da paixão e do amor. Quem poderia falar um pouco mais disso em relação ao agente social da 
terceira idade? 
 
Aluna: Eu não sei se eu saberia... eu tenho um pouco de dificuldade de expressão, mas eu 
acho que o agente da terceira idade ele é mais é mais desinteressado de crescer na vida. Ele 
não tem essa preocupação mais. Ele não tá assalariado, ele não tem preocupação financeira 
que “eu não to ganhando pra isso”, né? Ele vai mesmo é de coração. Ele gosta de ver o 
negócio crescer, se desenvolver, ficar maior, né, a satisfação. Eu vejo diferente... até de um 
professor... 
 
Aluna: É por que além da bagagem que temos, as dificuldades que passamos.  
 
Aluna: E a gente também, quando tem a visão do que pode acontecer com o meio ambiente, o 
que nós vamos deixar pros nossos netos e bisnetos? A gente tem essa preocupação também, 
até agora a gente não fez nada.  
 
Aluno: Nós não fizemos e os que vêm não fazem também então pronto.  
 
Aluna: O ser humano é muito inconformado com o mundo. Ai por que que eu não fiz isso, por 
que não fiz aquilo? É uma oportunidade que nós temos.  
... 
 
Pesquisador: E de que maneira a disciplina educação ambiental contribuiu para essa visão que 
vocês apresentaram agora? Ou seja, de que maneira as discussões, os conteúdos e tudo que 
foi desenvolvido na disciplina de educação ambiental contribui? 
 
Aluno: Da seguinte forma, a gente tinha uma visão do meio ambiente antes de vir pra cá. A 
gente vivia mas tinha uma visão diferente.  
 
Aluno: Minha visão era ecológica.  
 
Aluno: eu pensava que ecologia era mais envolvente do que meio ambiente. A ecologia tá 
dentro do meio ambiente. Agora, não, a gora nós temos uma visão mais ampla, mais 
abrangente com tudo que nós aprendemos a respeito do meio ambiente.  
 
Aluna:  E é bom com um círculo de pessoas da mesma faixa etária, por que as vezes você fica 
sem graça de querer expressar algum pensamento. Quando todo mundo tá focado naquilo, 
então fica mais fácil.  
 
Pesquisador: E com vista na atuação. Além dos conteúdos, as técnicas que foram usadas na 
disciplina. De que forma elas contribuíram pra formação, no sentido da atuação em educação 
ambiental. Do trabalho em grupo, as atividades. Como vocês enxergam isso? 
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Aluno: houve adicionamento a mim em vários sentidos. Não só o aprendizado para forma 
individual, para forma coletiva, foi enriquecedor em todos os sentidos. Por que ai acaba, no fim, 
se fechando com aquela teia da vida. Aquilo ali, então, foi o fechamento total e final. Por que ai 
eu aprendi que se mexer numa água, tá provocando uma reação em cadeia em todo o sistema. 
Eu vou mexer na água, vai diminuir o nível de água, vai alterar a criação de peixe, vai reduzir a 
evaporação, reduzindo a evaporação o ar vai ficar rarefeito... Então, criou-se uma cadeia, ou 
melhor, ocorre uma reação em cadeia que eu não tinha essa idéia formada.  
 
Aluna: Mas professor, o senhor ouvia falar em chuva ácida? Há pouco tempo eu ouvi falar 
nisso. Essa coisa é séria mesmo.  
 
Pesquisador: Isso tudo foi alvo de discussão da disciplina? 
 
Aluno: Exatamente. 
 
Pesquisador: E com relação a parte de formação do agente social, por que em alguns 
momentos, foram tratados assuntos como o trabalho em grupo, o planejamento de projetos. De 
que maneira isso ajudou na visão da atuação na elaboração de um projeto ou algo do tipo? 
 
Aluno: Ajuda por que veja, na própria formação entra outras matérias que são matérias de 
equilíbrio, matérias de sustentação. Por exemplo, no meu caso, embora em já tenha formação 
na área de psicologia, eu acabo aprendendo algumas complementações na área da psicologia 
na área da própria filosofia, no desenvolvimento da vida, na área de sensibilidade humana, 
para compreensão humana... 
 
Aluno: Junto com tudo isso, existia um fator muito importante que a gente aprendeu que é o 
projeto em si. O que esse grupo de dez pessoas vai fazer? Ah, nós vamos conscientizar a rua 
lá de casa. Vamos desenvolver um projeto pra limpeza, conservação e conscientização do 
pessoal que mora nessa rua. Como é que nós vamos começar? Como é que nós vamos 
divulgar? Vai ser através de panfleto, não, vai ser no boca a boca... Então isso e a formação de 
um projeto. Vai ter custo? Vai. Como nós vamos fazer? Vamos recolher um real de cada um. 
Então, dentro de um projeto você se organiza, pega a responsabilidade e faz. É que cada um 
vai ter uma parte. Fica mais fácil do que sozinho. Por que você sozinho, fica meio na dúvida. 
Agora, tendo a colaboração do grupo, onde todo mundo ta interessado, você consegue.   
 
Aluna: Ver esse projeto praticado por nós. Na prática, vai ver como funciona.  
 
Aluno: A gente pode fazer. 
 
Pesquisador: Isso é muito importante. Essa colocação “a gente pode fazer isso”. Há alguém 
que discorda dessa colocação?  
 
Aluno: de forma alguma.  
 
Aluna: Não! 
 
Aluna: Há alguns anos atrás, em casa a gente não separava lixo. Nem se incomodava, ia tudo 
pra um lixo só.    
 
Aluna: O máximo que eu fazia era vidro porque eu tinha medo que machucasse o lixeiro. Por 
outros motivos, mas não é porque era pra reciclar.  
... 
 
Pesquisador: Só pra finalizar, eu acho que a gente já tem elementos suficientes pra poder 
analisar. E, analisando tanto a gravação, quanto as anotações eu tenho a intenção de 
transcrever tudo isso e devolver pra vocês na forma de um escrito para que todos tenham 
conhecimento do que a gente pôde levantar aqui. Como eu havia me comprometido, já são 
17:30, nós vamos encerrar essa reunião. Eu queria agradecer mais uma vez a colaboração de 
todos e peço, inclusive, que vocês fiquem no aguardo desse meu retorno que será em breve.    
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ANEXO III 
 

Universidade Metodista de São Paulo 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Mestrado em Educação 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título da Pesquisa: A educação ambiental no contexto da formação do agente social da 
terceira idade como educador 
 
Pesquisador: Ricardo Pasin Caparrós 
Orientador: Profº Drº Elydio dos Santos Neto 
 
A presente pesquisa tem por objetivo avaliar a percepção ambiental dos alunos 
da Universidade Livre da Terceira Idade da UMESP ao iniciar o curso. Verificar 
se os conteúdos e metodologias utilizadas na disciplina de educação ambiental 
formam adequadamente o agente social da terceira idade para sua atuação 
como educador ambiental. Para tanto, se faz necessário a aplicação de 
questionários e grupo focal com alunos da Universidade Livre da Terceira 
Idade - UMESP. O questionário será composto por perguntas objetivas e de 
múltipla escolha e tem por objetivo avaliar a percepção ambiental do indivíduo 
que ingressa na Universidade Livre da Terceira Idade antes e depois da 
disciplina. O grupo focal trata-se de uma técnica de pesquisa onde, através da 
discussão em grupo orientado pelo pesquisador, serão abordados temas 
referentes ao meio ambiente, educação ambiental e formação do agente social. 
Trata-se de uma pesquisa estritamente acadêmica cujos dados coletados têm 
a garantia de serem tratados em sigilo, com ética e todo o rigor cientifico. Fica 
assegurado ao colaborador da pesquisa o direito à indenização e reparação 
dos possíveis danos decorrentes de sua participação voluntária neste trabalho. 
______________________________________________________________________ 

 

Consentimento Pós-Esclarecido 

 
Eu, ___________________________________________ declaro que li e 
compreendi todas as informações acima e estou de acordo com minha 
participação na pesquisa, o que implica aplicação de um questionário e 
participação em um grupo focal.  

Posso, a qualquer momento, solicitar a interrupção da realização dos procedimentos desta 
pesquisa.  
Estou ciente que o acompanhamento da pesquisa bem como o tratamento dos dados coletados 
são de inteira responsabilidade do pesquisador, que deverá fazê-lo com ética e rigor cientifico.   
 
São Bernardo do Campo,           de                                 de 2006 
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Assinatura do sujeito da pesquisa            Assinatura do pesquisador 
ANEXO IV 

 
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

UNIVERSIDADE LIVRE DA TERCEIRA IDADE 

DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

MÓDULO I – INSTRUMENTO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

 

Profº Ricardo Pasin Caparrós 

 

Ementa:  

A disciplina de Educação Ambiental insere a reflexão da questão ambiental sob 

uma óptica não somente naturalista, mas principalmente como um exercício da 

cidadania, uma vez que entende o meio ambiente como um bem comum de 

uma população, que inclui toda a sua história e cultura, sob o qual todo cidadão 

possui o direito e o dever de preservá-lo com vistas na melhoria da qualidade 

de vida.   

 

PLANO DE ENSINO 

 

Carga horária:  

24 horas/aula  

 

Objetivo: 

 Promover o resgate da cidadania em indivíduos da terceira idade, através do 

desenvolvimento de uma consciência ambiental refletida no efetivo exercício 

das responsabilidades do cidadão para com o Meio Ambiente. Além disso, 

fomentar o cidadão para que possa: 

- compreender o conceito de Meio Ambiente em suas várias dimensões, em 

especial a sócio-cultural; 

- identificar os atores sociais envolvidos nos processos de degradação do 

Meio Ambiente e suas respectivas responsabilidades; 

- conhecer a inter-relação entre qualidade ambiental, saúde, educação, 

cidadania e qualidade de vida; 
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- promover a valorização das ações individuais e coletivas que contribuam 

para a melhoria das condições ambientais locais e globais; 

- incentivar a atuação na elaboração e/ou participação de projetos ou ações 

de preservação ambiental; 

- entender a questão ambiental enquanto processo educativo contínuo com 

a finalidade de desenvolver novos paradigmas de atitudes e 

comportamentos visando a melhoria da qualidade de vida e a 

sustentabilidade do planeta.   

 

Conteúdo: 

1. Conceituação de Meio Ambiente em suas diversas dimensões 

(natural, artificial, cultural, social); 

2. Saúde, Educação e Meio Ambiente; 

3. Ética e Meio Ambiente – relações entre o Homem e seu Meio; 

4. Atores sociais envolvidos nas questões ambientais e suas 

respectivas responsabilidades (poder público, iniciativa privada e 

sociedade civil); 

5. O Homem e a Qualidade de Vida; 

6. Meio Ambiente e sustentabilidade; 

7. O papel da educação na mudança de comportamento: a Educação 

Ambiental; 

8. Etapas da elaboração e implementação de projetos de Educação 

Ambiental. 

 
Metodologia:  

As aulas serão ministradas utilizando-se das seguintes metodologias: 

- Técnicas de dinâmica de grupo visando a integração e diagnóstico da 

percepção sobre as questões relacionadas com Meio Ambiente e 

Qualidade de Vida; 

- Desenhos e técnicas de Arte-Educação com temas direcionados; 

- Análise do filme “Ilha das Flores” com o objetivo de promover a discussão 

sobre a perversidade do modelo social vigente; 

- Relatos de histórias e experiências de vida para o entendimento da atual 

situação das sociedades sobre questões específicas; 
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- Simulações de situações ambientais reais para a problematização, 

discussão e elaboração de propostas de solução; 

- Introdução à elaboração e avaliação crítica de projetos de Educação 

Ambiental.  

 

Visitas: 

Orquidário Municipal de Santos  

Praça Washington s/nº - José Menino – Santos 

 

Projeção de Vídeo: 

Ilha das Flores - documentário experimental. Ensaio de Jorge Furtado, 1989. 

13 min 

 

Recursos: (solicitados junto à instituição) 

- TV e vídeo 

- retroprojetor 

- projetor de multimídia com micro 
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