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RESUMO 

 

As questões referentes ao meio ambiente vêm sendo discutidas amplamente na sociedade do conhecimento 
com o intuito de ampliar o universo conceitual que subsidiem reflexões e projetos numa perspectiva de 
desenvolvimento mais ampla que na atualidade chamamos de desenvolvimento sustentável. Diversos 
setores incorporam o discurso ambiental tanto na sua teoria como na prática. A escola, lugar privilegiado 
da produção do conhecimento deve contribuir para esse debate pertinente. Atualmente a sociedade 
demanda que a educação ambiental comece cada vez mais cedo na vida do cidadão. Nessa concepção o 
professor precisa fazer um planejamento eficiente e a longo prazo para que os indivíduos incorporem a 
consciência ambiental. Para realizar o planejamento de maneira eficaz é necessário que se tenha uma 
noção dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto, de modo a relacionar os conhecimentos a 
serem construídos com sua realidade cotidiana. O presente trabalho busca analisar os conhecimentos 
prévios dos educandos das séries iniciais de uma escola pública de Belo Horizonte sobre o tema natureza. 
Estes possuem entre 7 e 8 anos de idade e se encontram no estágio do pensamento lógico-concreto, 
segundo Piaget, que é um período extremamente prático e calcado na percepção, tendo como base à 
interação da criança com o meio que influência na socialização efetiva da inteligência. As crianças 
realizaram representações sobre a natureza, na aula de Geo-História construindo desenhos e utilizando a 
linguagem escrita para demonstrarem aquilo que entendem como meio natural assim como sua utilidade 
na sociedade. A análise dos desenhos e da escrita são a base da reflexão teórica qualitativa, que tem como 
objetivo entender como os alunos se relacionam com a natureza e a importância de se partir das 
representações que os alunos trazem do seu dia-a-dia, contribuindo nas discussões sobre percepção 
ambiental e desenvolvimento cognitivo em crianças. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

As reflexões sobre educação ambiental exigem do indivíduo capacidade crítica, 
coerente e consistente sobre os processos sociais, culturais, biológicos e econômicos, 
para compreensão da dinâmica da realidade ambiental vigente que hoje encontra-se 
encadeada por ações locais e globais dos indivíduos. Os educandos que não fazem 
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essas reflexões ficam com a mesma visão deturpada sobre o tema dificultando suas ações 
benéficas em prol da sociedade. 

Quando fazemos essas reflexões podemos ver que existe algo que está por detrás 
do processo de massificação ambiental que nos cerca. Estamos vivendo em uma 
sociedade concreta, que predomina a dominação das relações entre os indivíduos e dos 
recursos naturais, tendo como grande articulador dessas relações o sistema capitalista 
nas suas diversas formas. 

O que se tem observado é que o professor é peça chave na produção e reflexões 
sobre o conhecimento ambiental na sociedade contemporânea. Esse profissional tem dois 
caminhos: ou entra no esquema capitalista, a partir do momento em que se submete ao 
conteúdo imposto pela ciência positivista ou pela sociedade, promovendo um processo 
de ensino-aprendizagem na lógica formal, pois só assim os alunos terão acesso a essa 
sociedade excludente, ou promove uma educação ambiental reflexiva, polêmica, 
trazendo à tona a interface homem/natureza com suas convergências e divergências.  

Se optar pelo primeiro caminho, o pensamento lógico far-se-á presente  no 
ambiente escolar, levando a coisificação do homem, pois os dominadores sabem que as 
práticas não críticas na escola interfere na vida das pessoas. Caso opte pelo segundo 
caminho é necessário mudar a prática de modo a promover uma educação ambiental 
mais interessante e mais condizente com a realidade. Só podemos mudar a prática a 
partir do momento que entendemos qual a verdadeira função do meio ambiente para os 
povos desde o seu primórdio. 

Uma das possibilidades de mudança da prática pedagógica nessa área é a 
realização de um trabalho prévio com os educandos, calcado na percepção, com o 
intuito de diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema natureza. 
Busca-se assim realizar uma análise mais justa, fiel, participativa e cuidadosa da 
realidade desse público, para iniciar uma prática que visa desenvolver a consciência 
ambiental e políticas de desenvolvimento sustentável. 

O presente artigo trás resultados de uma análise da percepção sobre a natureza 
de alunos entre 7 e 8 anos de uma escola pública estadual de Belo Horizonte/Minas 
Gerais. Para isso foram utilizados os seguintes recursos: desenhos e questões reflexivas. 
Acredita-se que nessa idade no estágio lógico-concreto é mais pertinente os educandos 
se expressarem através de representações, pois alguns não dominam totalmente a 
linguagem escrita. 

Foi solicitado aos alunos que realizassem uma representação da natureza e 
respondessem a duas perguntas: “o que é natureza?” e “para que serve?”. O objetivo foi 
entender como os alunos nesse período, a partir da suas percepções, entendem a 
natureza e qual a utilidade que atribuem para essa no contexto atual da sociedade. 

Na primeira parte do artigo desenvolvem-se questões básicas sobre o tema como 
desenvolvimento cognitivo da criança, fases da representação espacial. Na segunda parte 
têm-se algumas análises dos materiais coletados e resultados; por fim as considerações 
finais. 
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Trata-se de uma análise puramente qualitativa tanto dos desenhos quanto das 
questões reflexivas, no intuito de reforçar a importância de se considerar os 
conhecimentos prévios dos indivíduos para construção de novos conhecimentos sobre o 
meio ambiente e apontar caminhos para uma educação ambiental permanente e 
prazerosa. 

 

O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA 

Adquirir conhecimento corresponde a uma construção social da realidade e da 
história. Aquele é o ato de conhecer que significa organizar, estruturar e explicar as 
experiências do sujeito com o mundo dos objetos. Ele é adquirido pela experimentação 
ou percepção do mundo. A construção do conhecimento pode ser ampliada. Essa 
ampliação acontece quando o sujeito experimenta novas relações com o objeto de 
estudo ou novas situações de aprendizagem. 

O desenvolvimento cognitivo é essencial para a edificação e à aquisição do 
conhecimento. Aquele diz respeito à construção das estruturas mentais que passam por 
etapas específicas e gradativas buscando o ajustamento, estabilidade e equilíbrio. 
Desenvolver cognitivamente quer dizer desenrolar fases, preencher lacunas, fechar ciclos, 
abrir outros, assimilando noções. 

O desenvolvimento cognitivo diz respeito ao funcionamento da estrutura do 
pensamento. O estudo do desenvolvimento intelectual e sua gênese1, sobretudo em 
crianças é objeto de investigação da psicologia genética. Um dos autores que mais 
contribuiu nessas investigações foi Jean Piaget (1896-1980), biólogo e epistemólogo 
suíço. Seus estudos versam e assentam na premissa de que a inteligência corresponde ao 
saldo adaptativo do homem com o mundo, resultante de sua interação com os objetos 
que o cercam. Sendo assim, o conhecimento só pode ocorrer a partir das trocas que o 
indivíduo realiza com o meio2.  

Jean Piaget e seus colaboradores foram importantíssimos para os estudos na área 
da  psicologia genética. Para chegar a algumas conclusões, eles realizaram a prática dos 
seus estudos em um laboratório na Suíça, servindo-se de várias técnicas, algumas delas 
serão relatadas no decorrer da dissertação. 

As crianças que participaram dessas experiências, vivenciaram um processo 
escolar, bastante diferenciado da realidade brasileira. O seu universo de pesquisa era 
muito restrito, porém, suas conclusões são comprovadas com êxito em muitos países, 
servindo como referências para outros estudos nesse campo do conhecimento. Na teoria 

                                                 
1 Gênese se processa a partir de um estado inicial que comporta ele próprio, eventualmente, uma estrutura. 
A gênese é um sistema relativamente determinado de transformações, comportando uma história e se 
conduzindo, de maneira contínua, de um estado A a um estado B, sendo este mais estável que o estado 
inicial  e constituindo seu prolongamento. PIAGET, Jean. Seis estudos de Psicologia. Rio de Janeiro. 
Forense Universitária, 1984. p.134. 
2 O meio, na abordagem interacionista, tem uma denotação peculiar, referindo-se ao conjunto de objetos  
com os quais interagimos, incluindo aspectos físicos, sócio-culturais e afetivos. 
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do desenvolvimento cognitivo da criança existe uma associação entre os estágios citados 
acima e a idade correspondente ao seu desenvolvimento.Essas idades são uma 
aproximação média de quando ocorre a aquisição das estruturas mentais. 

As estruturas mentais se aprimoram a medida em que o sujeito estabelece contato 
com o mundo exterior, experimentando-o em toda sua potencialidade e possibilidade. 
Nos primórdios da infância, a experimentação que a criança estabelece com mundo é 
individual, baseada no seu estado egocêntrico, voltada para o eu, para o corpo, é um 
período de centração na perspectiva do sujeito. Oliveira (2001, p.34), utilizando o 
referencial teórico de Piaget, diz que: 

O egocentrismo infantil (...) caracteriza-se pela dificuldade que a criança 
apresenta, numa certa fase de diferenciar o seu ponto de vista do ponto de vista 
dos outros, por pressupor como válidos também para os outros seus próprios 
desejos e suas representações.  

Essa é uma fase importante do desenvolvimento da criança, composta por uma 
visão individual, única e restrita do mundo. O referencial utilizado para a construção do 
conhecimento é sempre pautado nos limites de um mundo vivido pelo indivíduo. 

Como estamos nos referindo as etapas de desenvolvimento, é natural o 
rompimento da criança com seu estado egocêntrico. Temos nessa fase uma objetividade 
de atitudes e valores em evidência, assim como o reconhecimento do outro enquanto ser 
participante das relações sociais estabelecidas com o meio. Oliveira (2001, p.34) refere-
se a essa passagem dizendo que: 

Para sair do egocentrismo a criança precisa tomar consciência daquilo que lhe é 
subjetivo, adquirindo a capacidade de se situar no conjunto de perspectivas 
possíveis. Isso significa estabelecer entre as coisas, as pessoas e o próprio eu um 
sistema de relações comuns e recíprocas. Portanto, o egocentrismo opõe-se à 
objetividade, na medida em que para ser objetivo o indivíduo deve ser capaz de 
relativizar no plano físico e de apresentar uma reciprocidade no plano social.  

Segundo os estudos piagetianos, a espécie humana carrega em suas estruturas 
mentais diversas possibilidades de desenvolvimento cognitivo, algumas precisam ser 
desenvolvidas, estimuladas mais que outras, para que o indivíduo possa alcançar novos 
estágios ou se liberar de uma concepção egocêntrica, como foi retratado no parágrafo 
anterior. As estruturas do pensamento organizam-se em estágios que caracterizam as 
diferentes formas de organização mental expressas nas estruturas cognitivas. Esses 
estágios são denominados: sensório-motor, operatório  e  lógico formal. 

O estágio sensório motor caracteriza por ser o período do desenvolvimento 
cognitivo que ocorre desde o nascimento da criança até os dois anos de idade. Nesse 
estágio, observamos determinadas atividades físicas que são dirigidas a objetos e 
situações externas. É uma fase primária onde falta a linguagem e a função simbólica 
aparece ao final dos 24 meses. Por ser primária, os esquemas de aprendizagem são 
elementares, apoiados em hábitos simples de assimilação e repetição. 

O estágio operatório caracteriza-se por ser o período do desenvolvimento 
cognitivo que ocorre dos dois anos e meio até os onze anos de idade. Ele é 
compreendido em dois subestágios: pré-operatório e operatório lógico concreto.  
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No primeiro subestágio temos a aquisição da linguagem e as manifestações do 
pensamento intuitivo. Quando a criança adquire a linguagem, as atividades externas 
desenvolvem uma dimensão interna importante, pois toda a sua experiência vai sendo 
representada. É um período extremamente prático e calcado na percepção, tendo como 
base à interação da criança com o meio influenciando na socialização efetiva da 
inteligência.  

A criança tem extrema dificuldade em se colocar no ponto de vista do outro, fato 
que a impede de estabelecer relações de reciprocidade. Todavia, constrói a capacidade 
de efetuar operações simples de seriação e classificação. Consegue colocar objetos do 
menor para o maior, separá-los por cor, tamanho e forma; utiliza jogos simbólicos, 
brincadeiras, imitação, representações simples. Contudo a criança ainda está presa ao 
egocentrismo, não consegue buscar razões para o seu pensamento que é subjetivo e pré-
conceitual, porém novas ações tentam ser assimiladas por esse sujeito. 

No segundo sub estágio, o pensamento da criança já apresenta as propriedades 
de reversibilidade3 e invariância4. Surgem operações lógico-matemáticas mais complexas 
como conservações físicas5 e a constituição do espaço6. Nessa fase os indivíduos 
começam a desenvolver um raciocínio lógico-matemático de maneira bem simples, 
trabalhando com números desde que apoiada no pensamento concreto. 

O estágio lógico formal caracteriza-se por ser o período do desenvolvimento 
cognitivo que ocorre a partir dos onze anos de idade em diante em que a criança adquire 
a capacidade de pensar abstratamente, criando teorias e concepções a respeito do 
mundo que a cerca, empregando com mais propriedade o raciocínio lógico nas suas 
atividades cotidianas. 

Nesse estágio, os raciocínios tornam-se mais formais, baseados em um 
pensamento combinatório7, ocorrendo uma ampliação do raciocínio e novas 
possibilidades de pensamento. Podemos verificar ainda nesse estágio o aparecimento da 
autonomia de pensamento. Quando o sujeito percebe que A=B e B=A atingiu com 
clareza a propriedade da reversibilidade, que é a ida e vinda do pensamento, garantindo 
assim a execução de uma operação lógica. 

 

O DESENHO E SUAS FASES COGNITIVAS. 

A representação espacial é uma das competências básicas de um estudante nas 
aulas de Geografia e está diretamente ligado ao desenvolvimento cognitivo da criança. 

                                                 
3 Capacidade de percorrer um caminho cognitivo, seguindo uma série de raciocínios e de transformações, 
e de inverter mentalmente a direção inicial, voltando no seu ponto de partida. 
4 Capacidade de não confundir forma com conteúdo. 
5 Conservação de quantidade de matéria, de peso e volume 
6 conservações de comprimento, superfície, perímetro, horizontais e verticais. 
7 Capacidade de estabelecer todas as combinações possíveis, controlando as variáveis envolvidas nos 
problemas, uma a uma, e comparando todas elas entre si. 
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Percepções8 e intuições precedem o espaço representativo. Aquelas ocorrem no estágio 
sensório motor que varia de zero a dois anos onde a praticidade das ações ajudam a 
construir uma estrutura mental.  

As estruturas perceptivas ou sensórios-motoras constituem pré–condições para a 
representação. É como se elas fornecessem o essencial para o ato representativo, pois o 
desenvolvimento do raciocínio espacial passa por fases  onde uma depende da outra. 

No caso da representação ambiental, o sujeito entra em contato com objetos 
diversos, desenvolvendo os reflexos, a capacidade de manipulação e experimentação. 
Essas percepções iniciais estão muito ligadas naturais não interligados. O espaço vivido 
entra em cena como um importante componente desenvolvimento da capacidade de 
representar o que se pede segundo Almeida e Passini (1989, p.30): 

O espaço vivido refere-se ao espaço físico, vivenciado através do movimento e 
do deslocamento. É aprendido pela criança por meio de brincadeiras ou de 
outras formas ao percorrê-lo, delimitá-lo, ou organizá-lo segundo seus 
interesses.  

O espaço vivido contribui para o momento da interpretação e representação 
espacial. Observa-se quatro fases quanto à representação espacial: Garatujas, 
incapacidade sintética, realismo intelectual e realismo visual. 

As garatujas constituem um tipo de desenho tosco baseado em rabiscos. Para 
entender é necessário perguntar a criança na hora do desenho o que ela deseja passar 
através de tal representação. Essa fase que vai até os três anos de idade, a criança não 
consegue fechar uma linha para construir uma figura, mesmo com o auxílio de outra 
pessoa, conseqüentemente não possui a noção de limite e fronteira. 

A incapacidade sintética é uma fase da representação que percebemos nas 
crianças o início de relações topológicas mais elementares como vizinhança e separação, 
às vezes nem isso. Encontramos este tipo de desenho em crianças de 3 ou 4 anos. Sobre 
a incapacidade sintética, Piaget e Inhelder (1993, p.64) expõem que: 

o nível de capacidade sintética apresenta o grande interesse de contribuir uma 
representação do espaço que negligencia as relações euclidianas (proporções e 
distâncias) e as projetivas (perspectivas com projeções e secções) e que apenas 
têm início na construção das relações topológicas sem conseguir dominá-las 
quando se trata de figuras complexas(...) 

No realismo intelectual, a criança tem por volta entre 5 e 7 anos e desenha não 
aquilo que vê, mas aquilo que sabe que existe, ou seja, “tudo que está ali”. As relações 
topológicas já aparecem com mais constância e as projetivas e euclidianas começam a 
destacar. É um estágio de representação mais avançado, contudo não se detecta a 
coordenação perspectiva de conjunto, compreensão das proporções e sistemas de 
coordenadas. 

                                                 
8 Percepção é o conhecimento dos objetos resultantes de um contato direto com eles. 
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O realismo Visual pode ocorre por volta de 8-9 anos em média, as relações 
projetivas e euclidianas estão sendo construídas apoiando-se uma na outra. Nesse tipo 
de desenho, a criança irá desenhar somente aquilo que ela vê e não aquilo que ela sabe 
que existe. Por exemplo na representação de uma cadeira em perspectiva dependendo do 
seu ponto de vista irá desenhar dois pés do objeto e não quatro.É um tipo de 
representação que se preocupa com as perspectivas, proporções, medidas e distâncias.   

Na fase de 8-11 anos, que é onde a maior parte dos indivíduos foco da pesquisa 
estão encontram, existe a possibilidade de operação com o espaço percebido. Este é 
mais complexo que o vivido. Almeida e Passini (1989, p.35), falam sobre o espaço 
percebido: 

O espaço percebido não precisa mais ser experimentado fisicamente. Assim, a 
criança da escola primária é capaz de lembrar-se do percurso de sua casa à 
escola, o que não se dava antes, pois era necessário percorrê-lo para identificar 
os edifícios, logradouros e ruas. 

Completada a fase do realismo visual, a criança já consegue desenvolver 
representações mais complexas que fazem parte do seu espaço concebido, como 
colocam Almeida e Passini (1989, p.36) 

Por volta dos 11-12 anos o aluno começa a compreender o espaço concebido, 
podendo estabelecer relações espaciais entre elementos apenas através de sua 
representação, ou seja, é capaz de raciocinar sobre uma área retratada em um 
mapa, sem tê-la visto antes. 

Completada essa fase os indivíduos já possuem estruturas mentais para 
trabalharem com mais propriedade com símbolos, ícones e legendas de forma a 
interpretar e representar o espaço ambiental de forma crítica demonstrando a inter-
relações dos elementos naturais e humanos.  

 

ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES SOBRE A NATUREZA 

Diante de mudanças ocorridas na sociedade moderna, onde vivemos uma fase 
sem sujeito, faz-se necessário investigar a dinâmica do pensamento ambiental moderno 
que está presente de alguma forma no cotidiano dos indivíduos e contribui para um tipo 
“determinado” de ação e reflexão na sociedade. Pode-se ainda ir além, na tentativa de 
analisar como esse conhecimento que circula na sociedade, se relaciona com o ensino-
aprendizagem das questões ambientais. 

O conhecimento ambiental se comporta como algo essencial nos dias atuais, ele é 
a base do pensar sustentável dos seres humanos, uma vez que já é nítida a degradação 
do meio ambiente e apropriação exacerbada de recursos naturais renováveis e não 
renováveis.  O que temos hoje é um saber ambiental-capital9. Este representa poder, não 
conhecendo barreiras, voltando-se para o rigor da lógica formal, tornando-se na 

                                                 
9 Saber baseado em premissas capitalistas, objetivando sobretudo o lucro, sendo incompatível 
desenvolvimento econômico e preservação ambiental. 
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sociedade esteticismo, voltado para o trabalho, banindo a doutrina das idéias de 
solidariedade, cooperação mútua, racionalidade e sustentabilidade. 

O objetivo dessa análise é trazer elementos da concepção de natureza que as 
crianças possuem para a realização de um trabalho ambiental condizente com uma 
sociedade justa e igualitária.O objeto de análise corresponde a representações da 
natureza e questões sobre a mesma, realizadas por trinta e três indivíduos do 2º ano do 
1º ciclo que corresponde a 1º série do ensino fundamental, de uma escola pública 
estadual do município de Belo Horizonte/ Minas Gerais. O material foi coletado em 
Dezembro de 2004, na aula de Geo-história e as orientações foram as seguintes: 

 Faça uma representação de um ambiente natural, segundo seu ponto de 
vista. 

 O que é natureza? 

 Para que seve? 

Essas orientações foram dadas pela professora da turma, para que esses sujeitos 
pudessem ficar mais a vontade e desenvolvessem a atividade livremente. O desenho 
representa um recurso essencial, para investigar a percepção dos indivíduos, 
especialmente quando estes encontram-se nessa idade, entre 7 e  8 e estão em pleno 
desenvolvimento de suas estruturas cognitivas. Segundo Machado e Oliveira (2004, 
p.133): 

Em um primeiro momento a percepção é individual e seletiva, sujeita aos seus 
valores, suas experiências prévias e suas memórias. Ao passo que, na etapa 
seguinte, o mapeamento mental está submetido aos filtros culturais, sociais e, 
ainda, individual. O mapeamento(...) está na dependência vivencial e 
experiencial que os indivíduos dispõem de acordo com a idade, sexo e o grau 
de escolaridade, não deixando de lado o aspecto econômico. 

O perfil da turma é interessante, com a maioria dos alunos não apresentando 
dificuldade de aprendizagem, possuindo um bom nível social. Os alunos que fazem parte 
do universo de pesquisa participam de atividades culturais fora da escola e possuem pais 
bastante participativos na vida escolar. Os alunos sentiram à vontade e empolgados em 
desenvolver as atividades segundo as observações da professora regente da turma.  

Quanto aos desenhos, os alunos realizaram representações de alguns elementos 
como: árvores, animais diversos (macacos, girafas, vacas, pássaros, leão, gato, cachorro, 
tubarão, sapo, tartaruga, esquilo e coelho), flores, rios, frutas, nuvens, sol cachoeiras, 
serras, montanhas. 

Esse tipo de representação demonstra uma percepção ambiental ligada ao 
naturalismo, ecologismo. Uma visão de ambiente natural ligada ao verde por si só. Essa 
percepção da natureza foi constatada em vinte e seis dos trinta e três desenhos 
analisados. Temos representação de compartimentos de relevo, sobretudo planaltos e 
recursos hídricos. 
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O que de fato ocorre são representações voltadas para um ambiente natural onde 
se posicionam alguns elementos percebidos culturalmente como naturais, não 
considerando assim aspectos políticos e econômicos desse tipo de paisagem. Contudo 
sete representações consideraram algum tipo de elemento humano, como carros e 
construções. Nesses desenhos o homem faz parte do ambiente natural, mas como mero 
expectador de beleza natural intocável, demonstrando um convívio em harmonia com 
esse ambiente.  

O homem aparece como aquele que está ali para defender, cuidar desse espaço 
que parece perfeito esteticamente. A natureza nesse caso é estática e possui uma beleza 
própria que lhe é peculiar do restante das paisagens, o  que demonstra que os alunos 
possuem um senso de preservação, uma preocupação com o “verde”. 

Os desenhos demonstram um “verdear” sem a inserção dos elementos da 
produção econômica, o que vai na contramão das reflexões acerca do meio ambiente e 
sistema capitalista que nos sugerem o verdadeiro papel da educação ambiental e da 
reprodução do conhecimento em uma sociedade de quantidade e do supérfluo.  

Primeiramente ocorre uma dominação na esfera do conceito, então criam-se 
símbolos que manipulam os indivíduos, gerando uma sociedade da opressão e da 
miséria, inserindo idéias de consumismo e ganância.  

Com esse caráter o mundo vai se desqualificando e nessa desqualificação sobra o 
que a sociedade produziu que foi a degradação e os problemas ambientais como 
poluição do ar, desmatamento, erosão dos solos, efeito estufa, rarefação da camada de 
ozônio,etc. É como se homem não pudesse encarar o mundo com sustentabilidade.  

O consumismo desenfreado tem escasseado os materiais e insumos essenciais 
para a continuidade dos atuais ritmos de produção. Recursos minerais e energéticos são 
cada vez mais escassos enquanto os seus produtos residuais envenenam o meio 
ambiente.  

A sociedade contemporânea produz as mercadorias e o aparelho econômico 
regula as ações baseado no enfeitiçamento que àquelas exercem sobre os homens. 
Quando estas perdem o seu valor fica apenas o caráter de fetiche, a igualdade torna-se 
fetiche que se espalha pela sociedade, propagando o conhecimento normalizado, onde 
os homens fazem o que os poderosos querem.  

O objetivo é a auto conservação das idéias e dos conceitos, levando a um 
pensamento uno de desvinculação da natureza como processo de sobrevivência humana. 
Os seres humanos esquecem que são parte da natureza e ficam na superfície ilusória, 
emersos na sua própria totalidade construídas sobre bases frágeis e superficais. O 
conhecimento ambiental é propagado como unilateral e é tão totalitário quanto qualquer 
outro sistema. Essa visão não é a mais coerente em se tratando de meio ambiente. 
Segundo Machado e Oliveira (2004, p.137)  

(...) o procedimento mais adequado a se seguir e levar em conta as condutas 
humanas e os direitos e as leis ambientais, pois os homens julgam-se mais 
espertos do que a natureza, pensam que podem interferir no curso natural, sem 
antes conhecer, auscultar, determinar as causas e os efeitos de suas ações. Os 
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homens julgam-se deuses e conhecedores de tudo, tanto da natureza quanto da 
sociedade; dominam todas as leis, porém às vezes a própria natureza e 
sociedade pregam uma peça que transtornam todos os quadros teóricos e 
práticos, exigindo mais atenção e maior consideração, procurando atender aos 
direitos humanos e aos naturais.  

Quanto a questão sobre o que é natureza ela reforça a visão do ambiente 
enquanto beleza, estecicismo, morada de animais, lugar intacto. Podemos verificar esse 
com algumas frases10 que os indivíduos deram:  

A natureza é um lugar bonito; 
A natureza é o lugar dos animais, 
 É um lugar com flores e árvores; 
É um lugar calmo e tranqüilo, 
Natureza é a felicidade, 
Natureza é um jardim com muitas coisas, 
Aa natureza é a época da primavera. 

Também existe um outra visão dos indivíduos em relação a natureza. Nesse caso 
ela é vista como a morada do homem, local de desenvolvimento da vida humana, como 
demonstra as frases: 

É onde a gente vive; 
A natureza é as pessoas, os animais,  as árvores e nós, 
Natureza é onde a gente vive; 
É um lugar cheio de seres vivos; 
Natureza é o mundo em volta; 
A natureza é a cidade; 
A natureza é tudo; 
Natureza é um lugar onde você vive. 

No que se refere a importância da natureza, a grande maioria a identifica como 
habitat das espécies animais e vegetais como as frase demonstram: 

Serve para os animais viver; 
Seve para os bichos morarem nele; 
É onde nasce as florestas; 
É onde crescem as flores.  

As idéias dos alunos demonstram que no seu espaço de vivência não são  
consideradas questões sobre o progresso técnico e científico da humanidade. Além das 
questões referentes ao consumo, o processo técnico deve ser considerado no debate 
ambiental. A partir da revolução industrial, acentuou a exploração do meio-ambiente em 
todo mundo. O mais estranho é que hoje as inovações tecnológicas, julgam-se estar 
acima do bem e do mal a serviço do progresso da ciência e da sociedade.  

                                                 
10 As frases estão transcritas fielmente da maneira que os alunos responderam. 
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O progresso e a técnica aparecem como benefício para a humanidade, mas o 
que vislumbramos é a dominação dos trabalhadores, dos meios de produção, através da 
linguagem, das armas, das máquinas, a  técnica gera uma repressão muito forte, aliena 
os homens, coisifica o espírito, e a relação entre os homens, ou seja, tudo passa pela 
dominação dos trabalhadores.  

A tecnologia determina-se com algo inusitado, livre dos mitos, das imagens que 
enfraquecem o conhecimento, assim o homem acredita que teria atingido o período 
iluminado. Mas como teria atingido esse período se a barbárie continua presente na 
sociedade?  

O que fica claro é que o conhecimento representa poder e é produto da 
dominação dos dominadores dessa sociedade na qual estamos inseridos. O preço pago 
é o da alienação, da barbárie, da submissão, pois agora a sociedade é dividida entre 
poder de um lado e obediência do outro. 

Vislumbra-se uma sociedade concreta, que predomina a dominação das relações 
entre os indivíduos e dos meios de produção. O que se tem observado é que o professor 
configura-se como peça chave na produção do conhecimento ambiental libertador. 
Nesse ensino existe valores de comportamento, sistemas de colaboração entre os 
indivíduos, propostas de sustentabilidade, onde o aluno aprende a raciocinar.  

O ensino de geografia não pode servir como um instrumento de alienação 
coletiva, promovendo a ideologia territorial burguesa. É necessário a inserção da 
Ecogeografia,11 promovendo o amadurecimento do fazer ambiental nas escolas, baseado 
na dialética para gerar a contradição, propiciando o debate. Apenas assim poderemos 
analisar o meio ambiente com um pouco de criticidade, de modo a entender a barbárie 
que sofremos diante de um conhecimento que é manipulado pelos interesses de alguns. 

Verifica-se nas análises realizadas outras percepções minoritárias que consideram 
importante a natureza como morada do homem, onde este planta e vive, tira árvores e 
até mesmo constrói as cidades, visão está considerada em três desenhas do universo de 
pesquisa considerado. 

Portanto, quando se fala em natureza, o homem está muito pouco presente nesse 
conceito, surgindo idéias e concepções equivocadas. O principal para os alunos 
pesquisados é a presença do verde e animais em uma mesma paisagem. Surgem idéias 
como preocupação com o verde, havendo confusões em relação ao conceito e 
interrelações estabelecidas. 

Essas análises apontam para a necessidade de uma educação ambiental que 
primeiramente trabalhe com as percepções dos educandos, partindo para um momento 

                                                 
11  É o estudo de como o homem se integra nos ecossistemas e como esta inserção é diversificada em 
função do espaço terrestre. Segundo os autores, esta integração envolve dois aspectos principais: a 
dependência natura dos homens ao ecossistema (utilização do ar, da água, etc.) e as modificações 
voluntárias ou não que o homem provoca nos ecossitemas (agricultura, pecuária, poluição, etc).Essas 
alterações implicam alterações na ecodinâmica (dinâmica dos ecossistemas). (MENDONÇA, 2001, P.53) 
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de bases e conceitos e um investimento posterior na realidade empírica dos sujeitos, 
conduzindo os indivíduos a comportamentos sociais reflexivos e críticos das questões 
ligadas ao meio ambiente. Essa educação não pode ser estática, pois vivemos em uma 
sociedade extremamente dinâmica, interligada em rede indo do local ao global. 

Os alunos não podem ter a visão de natureza como elementos belos e separados. 
Homem e natureza devem estar interligados, em um processo cíclico promovendo o 
desenvolvimento dos seres humanos com sustentabilidade, garantindo a vida dos 
cidadãos contemporâneos. 

 

REFLEXÕES FINAIS 

Os alunos que constituem o universo de investigação desse artigo, representaram 
o ambiente natural a imagem mental do seu entendimento, de suas percepções, de seu 
relacionamento com o meio. O interessante é que o meio nos mostra inúmeras 
possibilidades, uma vez que os indivíduos precisam estabelecer experiências sensíveis 
para apropriar-se de suas possibilidades existenciais. 

Os indivíduos nesse trabalho utilizaram o pensamento simbólico, representativo e 
intuitivo, típico do estágio do pensamento operatório lógico-concreto para realizar as 
atividades propostas, justamente porque a aprendizagem baseia-se na cognição. Sendo 
assim, os alunos ativaram suas estruturas cognitivas para realizar as tarefas podendo 
construir novas concepções sobre o meio ambiente a partir delas. 

Os estudos piagetianos demonstram que nenhum conhecimento provém do nada 
e que os ganhos são muitos com uma atividade de percepção, pois podemos desenvolver 
plenamente a personalidade do educando, ajudando a conhecer e entender o meio 
ambiente, podendo ocorrer inclusive uma descoberta de um novo mundo que o próprio 
educando não conseguiria ver. 

O educando também adquire uma compressão ambiental que desenvolve uma 
consciência crítica social do espaço , sabendo se posicionar e sabendo como agir, a 
partir do momento que se explicita as relações homem/ sociedade, homem/ meio 
ambiente. Mas sem dúvida o ganho maior diz respeito à educação se aproximando do 
espaço de vivência, se tornado um pouco mais útil e agradável para aquele. 

O professor que não realiza um trabalho de percepção ambiental com os alunos 
acaba criando instrumentos de alienação coletiva, promovendo a ideologia territorial 
burguesa. Então é necessário um amadurecimento do fazer ambiental muito além da 
visão ecológica e naturalista, buscando a inserção do homem como agente responsável e 
mantenedor do meio ambiente. 
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