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RESUMO – A oficina no Colégio Estadual Prof. Eugênio Malanski realizada com professores e 

agentes educacionais discutiu a importância da visão de mundo das pessoas na tomada de decisão 
em relação à problemática ambiental. Atualmente exige-se uma compreensão mais complexa de 
meio ambiente, sendo necessário incorporar na visão de mundo das pessoas uma leitura da ciência 
com aspectos éticos e políticos bem como a construção de uma visão de mundo integrada. A oficina 
teve como objetivo geral explicitar a relação entre a visão de mundo, tomada de decisão e o papel da 
alfabetização científica no enfrentamento dos problemas ambientais. Para isso, buscou-se a 
formação dos profissionais da educação deste colégio em relação aos temas geradores: energia, 
transportes e alimentação, bem como a realização de um levantamento socioambiental em relação 
aos temas propostos. Os participantes preencheram um formulário de opiniões a respeito dos três 
temas, após isso se dividiram em três grupos temáticos e retornaram ao grande grupo para 
apresentar um resumo das discussões e pontos polêmicos. Após apresentação cada participante 
preencheu outro formulário com as mesmas questões, onde foram identificadas algumas mudanças 
de opinião em função dos trabalhos em grupo. Finalmente o grupo elaborou um modelo de 
levantamento socioambiental, o qual foi aplicado pelos alunos em suas famílias. O trabalho atingiu 22 
professores, 08 agentes educacionais, 208 alunos e 208 famílias. Percebeu-se que a metodologia 
escolhida, para ser aplicada em um único dia, exige que a oficina trabalhe com um único tema 
gerador. Resta realizar a análise dos levantamentos socioambientais para a conclusão do trabalho e 
a retomada das discussões neste colégio. 
 
 
PALAVRAS CHAVE – Visões de mundo. Educação ambiental. Alfabetização científica. 

 

 
 

                                                 
1 Doutor em Engenharia Mecânica (UFSC), professor da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa, pcfacin@gmail.com   
2 Mestre em Educação e Ciência (UFSC), professora de Ciências do Colégio 
Estadual Prof. Eugênio Malanski. andresa.jacobs@gmail.com  
3 Doutor em Física (USP/São Carlos), professor da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, plabbernardes@gmail.com  

mailto:pcfacin@gmail.com
mailto:andresa.jacobs@gmail.com
mailto:plabbernardes@gmail.com


11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 

2 

Introdução 
 

O presente trabalho relata os resultados da primeira oficina “Visões de Mundo, Educação 
Ambiental e Alfabetização Científica”, realizada no dia 20 de julho de 2012 no Colégio Estadual Prof. 
Eugênio Malanski. O evento faz parte do Projeto de Extensão “Física: da universidade à 
comunidade”, do Departamento de Física da Universidade Estadual de Ponta Grossa (DEFIS/UEPG). 
A oficina foi realizada com professores e agentes educacionais deste colégio e teve o objetivo de 
discutir a importância da visão de mundo das pessoas na tomada de decisão em relação à 
problemática ambiental. O trabalho fundamenta-se em autores que ressaltam a necessidade de uma 
compreensão mais complexa de meio ambiente, incorporando na visão de mundo das pessoas uma 
leitura da ciência com seus aspectos éticos e políticos (MORAES, 1998, 2001, 2003; BRÜGGER, 
2004). 

 
A discussão sobre visões de mundo e tomadas de decisão partiu, nesta oficina, da 

problematização dos temas geradores: energia, transportes e alimentação. Esses temas foram 
trabalhados no sentido de propiciar aos participantes o reconhecimento das visões de mundo que 
estão por trás de cada opinião e as tomadas de decisão sobre eles. O reconhecimento dessa relação 
possibilita aos sujeitos avançar na busca por formas de enfrentamento destas problemáticas, a partir 
do ambiente escolar para a sua comunidade de entorno. Como explana Paulo Freire: “O que temos 
de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de certas contradições básicas, sua situação 
existencial, concreta, presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe exige 
resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação.” (1987, p.86) 

 
Moraes (2001) traz uma reflexão importante a respeito do papel das visões de mundo nas 

tomadas de decisão sobre os problemas ditos ambientais: 
 
“As visões de mundo, ou seja, o conjunto de crenças, valores e conceitos que dão forma e 
significado ao mundo que uma pessoa vivencia, constituem a base de referência para os 
seres humanos relacionarem-se com o mundo (outras instituições,  coisas,  natureza  não  
humana, etc.). As visões de mundo irão fundamentar e direcionar as atitudes (...) que 
resultarão no comportamento (...). As atividades dos seres humanos (...) determinam os 
modelos de desenvolvimento das sociedades humanas que dão origem às diversas formas 
de organização humana (...). As diferentes formas de organização humana agem  
retroativamente  sobre esse processo mediante a construção e a reprodução dos sistemas de 
crenças e valores. Portanto, as visões de mundo mantêm  uma  relação  recursiva  com  os 
modos de organização humana: ao mesmo tempo que fundamentam as formas de 
organização dos seres humanos, elas são construídas socialmente, ou  seja, produto 
daquelas formas de organização.” (2001, p.3) 
 
Nesse sentido, Moraes propõe um modelo que busca representar a dinâmica social global, 

em sua complexidade de interações entre os conceitos, visando a compreensão do processo como 
um todo. Segundo o autor, o sistema de crenças e valores gera uma visão de mundo, que se 
expressa na forma de atitudes, ou seja, de posicionamentos. Atitudes contribuem para a ordenação 
do mundo dos indivíduos, geram comportamentos nem sempre coerentes com as primeiras, mas que 
juntos manifestam estilos de desenvolvimento nas sociedades. Estes interagem com a organização 
social, econômica, política, enfim, cultural, onde se inclui o papel da educação, em toda a sua 
amplitude, e da escola, de modo específico. A organização social reproduz constantemente este 
sistema de crenças e valores, formando uma retroação complexa entre esses momentos. Portanto, “a 
Educação pode ser entendida como um produto da organização humana e ao mesmo tempo como 
um instrumento de construção e reprodução dessa organização” (MORAES, 2001, p.6), apresentando 
um potencial tanto de sujeito como de objeto de transformação das nossas realidades sociais. 
(JACOBS, 2003, p. 33) 

 
Ao se analisar de forma crítica as origens das questões ditas ambientais, sociais, éticas, 

políticas, dentre outras, Moraes ressalta que estes enfoques nada mais são do que pontas do mesmo 
“iceberg”, por isso a necessidade de considerarmos suas conexões, onde a problemática não é mais 
vista de forma fragmentada e sim de forma integrada, rumo ao entendimento do que o autor 
denomina de “Problemática Relacional”: “essas questões, pode-se considerar que elas estão 
interconectadas e que podem ser pensadas como parte de um todo, o "iceberg" que é a Problemática 
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Relacional, e, portanto não podem ser enfrentadas efetivamente senão dentro de um enfoque 
integrado mediante o enfrentamento das suas origens. (MORAES, 2003, p. 4) 

 
Articulada à essa abordagem relacional, o enfrentamento das questões ambientais requer 

uma análise crítica sobre as mesmas, no sentido de superar a concepção instrumental de meio 
ambiente, onde tudo se volta para a resolução pontual de problemas causados pelo atual modelo 
predatório de sociedade, sem questionar suas origens, que residem na manutenção deste próprio 
modelo. A educação ambiental, é então concebida e reproduzida como mero adestramento, a serviço 
desse modelo hegemônico, como salienta Paula Brügger (2004): “O adestramento toma o lugar da 
educação começando pela compartimentalização do que não deveria ser compartimentalizado.” 
(p.37) A educação, portanto, precisa passar por profundos questionamentos de valores antes de 
simplesmente adicionar o adjetivo “ambiental”, resgatando a dimensão epistemológica, política e ética 
da questão ambiental e da ciência.  

A construção de uma visão de mundo integrada exige que os limites da percepção da 
humanidade sejam alargados para além do antropocentrismo. Brügger (2009) defende uma 
abordagem ética que supere o antropocentrismo na educação a partir da reflexão do que tem se 
concebido como educação ambiental. Mesmo a educação ambiental tem sido carregada de 
cientificismo e racionalidade instrumental, reproduzindo um modelo especista na educação escolar, e 
de modo específico, no ensino de ciências. No que se refere ao papel da ciência diante da educação 
ambiental, enfatiza: 

 
“A inclusão de uma dimensão ética na Ciência que se tornou hegemônica é, portanto, uma 
condição sine qua non para a tessitura de um novo paradigma que contemple a 
sustentabilidade, uma vez que as propostas relativas ao chamado ‘desenvolvimento 
sustentável’ – tanto teóricas, quanto de ordem prática – encontram-se imersas numa cultura 
cientificista, dominada por essa racionalidade essencialmente instrumental.” (BRÜGGER, 
2009, p. 205) 
 
A educação, na visão de Attico Chassot, deve servir para a tomada de decisão dos cidadãos 

visando o controle de sua realidade, onde a alfabetização científica e tecnológica pode desempenhar 
papel importante na inclusão social. Num mundo de extrema utilização de diversas tecnologias, 
muitas vezes de grande impacto na vida de todo o Planeta, e por outro lado, de extrema exclusão 
social, o cidadão só poderá optar por algum modo de vida se souber ler e pesar o custo e o benefício 
daquilo que ele irá consumir. Desta forma, como coloca o autor: 

 
“não podemos ver na ciência apenas a fada benfazeja que nos proporciona conforto no vestir 
e na habitação, nos enseja remédios mais baratos e mais eficazes, ou alimentos mais 
saborosos e mais nutritivos, ou ainda facilita nossas comunicações. Ela pode ser – ou é – 
também uma bruxa malvada que programa grãos ou animais que são fontes alimentares da 
humanidade para se tornarem estéreis a uma segunda reprodução. Essas duas figuras (a 
fada e a bruxa) muito provavelmente aparecerão quando ensinamos ciências (CHASSOT, 
2000 In: CHASSOT, 2003, p.99) 
 
Neste sentido, com este aparato conceitual, conseguiremos integrar as visões de mundo com 

os temas geradores e a busca pela superação da concepção adestradora de educação ambiental, 
quando Freire alega que: “O que se pretende investigar, realmente, não são os homens como se 
fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento–linguagem referido à realidade, os níveis de sua 
percepção desta realidade, a sua visão de mundo, em que se encontram envolvidos seus “temas 
geradores”. (FREIRE, 1987, p.88) 

 
Os temas geradores – energia, transporte e alimentação – foram os pontos de partida para a 

realização das atividades. A constatação destes temas como centrais parte de uma problemática 
local comum, pois fazem parte do nosso cotidiano. Problemas relacionados à falta de incentivo ao 
aproveitamento de formas de energia que não seja a elétrica, à falta de condições ideais de 
acessibilidade, o que envolve a questão dos transportes e sua sustentabilidade, e aos problemas 
relacionados à questão da alimentação em casa e na escola, têm gerado problemas éticos, 
ambientais e de saúde para toda a comunidade. 
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Objetivos 

 
A oficina teve como objetivo geral explicitar a relação entre a visão de mundo, tomada de 

decisão e o papel da alfabetização científica no enfrentamento dos problemas ambientais, no 
contexto das diversas disciplinas e demais atuações na educação básica. Para isso, buscou-se a 
formação dos professores e de agentes educacionais da escola em relação aos temas geradores: 
energia, transportes e alimentação, bem como a construção coletiva de um modelo de levantamento 
socioambiental sobre os temas propostos. Este levantamento é entendido como ponto de partida para 
o enfrentamento da problemática socioambiental local e para a elaboração de atividades 
interdisciplinares, articuladas ao Projeto Político Pedagógico do Colégio. 
 
 
Metodologia 

 
 
O colégio sediou a oficina, em período previsto em seu calendário para as atividades de 

formação continuada na escola, conhecida como semana pedagógica. A equipe de profissionais do 
colégio participou da oficina, sendo 22 professores e 08 agentes educacionais. Os participantes da 
oficina preencheram um formulário de opiniões a respeito dos três temas: energia, transportes e 
alimentação. As questões inseridas no formulário de opiniões para os participantes da oficina foram: 
(1) Você é a favor ou contra a construção do complexo de hidrelétricas no rio Tibagi? Justifique sua 
resposta; (2) Você é a favor ou contra a construção de ciclovia na Avenida Carlos Cavalcanti? 
Justifique sua resposta; (3) Você é a favor ou contra a adoção de opções vegetarianas nas escolas 
públicas? Justifique sua resposta. O objetivo do preenchimento dos formulários em dois momentos foi 
a identificar se haveria mudanças de opinião após a participação nos grupos de discussão.  

 
Após o preenchimento inicial do formulário, denominado “momento 1”, os participantes 

dividiram-se em três grupos temáticos, um para cada tema. O grupo 1 discutiu a energia, o grupo 2 os 
transportes e o grupo 3 a alimentação. Para cada grupo foram disponibilizados dois textos para leitura 
e discussão, apresentando posicionamentos diversos acerca de cada questão específica do grupo. 
Após o trabalho nos grupos temáticos todos se reuniram numa plenária, apresentando o resumo de 
suas discussões e foram debatidos os pontos que geraram mais polêmica. Neste momento os 
participantes puderam apresentar oralmente suas opiniões e se as mesmas mudaram ou não acerca 
de cada questão do formulário de opiniões.   

 
Após a plenária, cada participante preencheu novamente o formulário, denominado 

“momento 2”. As discussões nos grupos e na plenária serviram de exercício para a reflexão dos 
participantes acerca das suas opiniões sobre os temas discutidos. Finalmente o grupo elaborou um 
modelo de levantamento socioambiental para ser aplicado pelos alunos do colégio em suas famílias.  

 
 

 
Resultados 

 
A oficina pedagógica atingiu resultados significativos de participação, pois ocorreu com uma 

equipe não somente de professores, mas de todos os profissionais da educação deste colégio, dentre 
agentes educacionais. Este foi o primeiro diferencial, comparada à tradição de formação pedagógica 
que separa professores e agentes educacionais.  

 
No momento 1 todos os 30 participantes preencheram os formulários de opinião sobre os 

temas geradores discutidos, já o momento 2 ficou prejudicado, pois apenas 18 dos 30 participantes 
entregaram os seus formulários.  

 
Na questão 1, no primeiro momento, 17 dos 30 participantes se posicionaram contra a 

construção do complexo de hidrelétricas, 04 a favor e 03 a favor e contra ao mesmo tempo, com 
justificativas para os dois casos. No segundo momento, nessa questão, 11 deles se posicionaram 
contra. Dois participantes mudaram de opinião: um de “não sabia” para “contra” e outro de “favorável” 
a “contra” o complexo de hidrelétricas, justificando “parecer inevitável a construção”. 
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 Na questão 2, no primeiro momento, 29 foram favoráveis e um contra a construção da 
ciclovia. O que foi contra justificou que a “ciência daria transporte eficiente”. Os que foram a favor 
justificaram por motivos de saúde e de redução de acidentes. No segundo momento, um participante 
manteve seu posicionamento contra, acreditando no transporte coletivo com eficiência, um foi 
favorável, desde que haja estudo com mais abrangência e 2 foram favoráveis com condição “mas 
com segurança”.  
   

Na questão 3, no primeiro momento 02 participantes foram contrários e 27 a favor. Dos dois 
contrários, um justificou que “nem toda a população teria condições de se cuidar aderindo à dieta 
vegetariana” e o outro defendeu que “a escola não deve optar por uma tendência alimentar”. Dos 27 
favoráveis, 07 apresentaram restrições, como o de “não suprir totalmente a alimentação”, “sem 
radicalismos”, “sem vegetais contaminados”, “com estudos de impacto na saúde” e “os jovens não 
vão aderir, como opção”. Um participante mudou de opinião, de favorável para contrário, alegando a 
“necessidade de proteína”.  

 
Após a oficina a equipe de professores e pedagogos trabalhou com o modelo de 

levantamento socioambiental com todas as turmas do colégio para que fosse aplicado e discutido 
pelos alunos com suas famílias. Foram coletados 208 levantamentos preenchidos, pelos alunos e 
suas famílias, os quais passarão por análise e levantamento.  

 
 

Conclusões 
 
A realização dessa oficina apresentou resultados em seus encaminhamentos 

metodológicos, que devem ser considerados para a sua continuidade em outras escolas. Um dos 
pontos da oficina foi a sua realização com toda a equipe de profissionais da educação de uma única 
escola, ficando clara a participação igualitária de todos esses profissionais, não somente professores, 
mas os agentes educacionais, que se sentiram confortáveis em participar das discussões junto aos 
professores. O fato de todos fazerem parte do mesmo coletivo de escola agregou significado nesta 
oficina, demonstrando a importância de dar continuidade a este modelo de formação.  

 
Muitos dos pontos discutidos que tinham relação direta com os problemas da comunidade 

de entorno foram enriquecidos com os relatos de experiências dos agentes educacionais que residem 
nessa comunidade, como, por exemplo, o uso de fogão a gás e a lenha, a qualidade do transporte 
coletivo e os hábitos alimentares de muitos alunos. Esse momento de reflexão coletiva foi possível 
pela inscrição da oficina como parte da semana pedagógica do colégio, onde todos os profissionais 
são liberados de suas tarefas cotidianas para participarem da formação.  

 
Outro ponto a ser considerado foi a elaboração coletiva do levantamento socioambiental, 

onde todos os participantes fizeram sugestões, de forma que este instrumento não foi imposto pelos 
responsáveis pela oficina, mas realmente construído em conteúdo e linguagem de acordo com a 
realidade local. Neste ponto também foi decisiva a participação não somente dos professores mas 
dos agentes educacionais. 

 
A divisão do grande grupo em três temas distintos não possibilitou o estudo mais detalhado 

dos três temas por todos os participantes, o que está sendo repensado para as próximas edições da 
oficina. Este fato não possibilitou uma discussão mais detalhada a respeito dos formulários de opinião 
dos participantes nos dois momentos de preenchimento, o que é fundamental para o 
desenvolvimento da proposta. Portanto, no retorno à comunidade escolar este ponto deverá ser 
retomado. A análise e apresentação para a comunidade escolar dos dados obtidos no levantamento 
socioambiental é outro momento a ser concluído nessa proposta.  
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