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Educação Ambiental

Deliberação nº 04/13 aprovada em 12/11/13, CEE-PR:

“Parágrafo único: A Educação Ambiental tem por objetivo o
desenvolvimento de uma educação cidadã, responsável, crítica,
participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos
científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais,
possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir do
meio ambiente natural ou construído”.



Meio ambiente e sociedade

• Dupla reflexão: natureza e sociedade socioambiental

• Abordagens da Sociologia:

 Ênfase no elemento humano (social);

 Análise dos impactos econômicos e políticos causados pela
modernidade e pelo desenvolvimento do capitalismo:

 Transições:

Sociedades agrícolas Sociedades industriais

Sociedades rurais Sociedades urbanas



Meio ambiente e sociedade

• O desenvolvimento tecnológico e industrial necessita da exploração
de recursos naturais;

• O sistema capitalista tem como bases a acumulação e o lucro
indiscriminado;

• Indagações da Sociologia:

É possível conciliar o desenvolvimento capitalista com a preservação do 

meio ambiente? (Resposta Marx: não).

O progresso da ciência e da tecnologia tornaram a vida mais segura? 

(Resposta Giddens: não. Resposta Beck: não. A degradação ambiental 

progressiva gera descontroles e riscos).



Perturbações à sociedade e ao 
meio ambiente

Problemas relacionados à desigualdade de acesso e usufruto de recursos
naturais (tais como a terra, os minérios, a água)/consumo exacerbado de
produtos que possuem como matéria-prima os recursos naturais:

 Fome, degradação da biodiversidade, desertificação, poluição,
desmatamento, alterações climáticas.



Soluções apontadas pela 
Sociologia

• Beck; Giddens; Lash (1997): Mudança política: nova racionalidade,
baseada no amplo acesso à informação e à tecnologia, pode
democratizar a tomada de decisões;

• Giddens (1991): O uso consciente da tecnologia pode promover a
ética e melhorar a relação entre os seres humanos e o meio
ambiente.



Atividade prática 1

• Trabalhar com a interpretação de textos sociológicos,
interrelacionando a temática ambiental com os problemas sociais
atuais.

• Sugestão de encaminhamento:

1- Leitura de trechos de textos clássicos e identificação dos problemas
socioambientais;

2- Relação com os problemas ambientais atuais;



1- Clássicos da Sociologia: Marx

“Com a preponderância sempre
crescente da população urbana que
amontoa em grandes centros, a
produção capitalista acumula, por
um lado, a força motriz histórica da
sociedade, mas perturba, por outro
lado, o metabolismo entre homem e
a terra(...). Com isso, ela destrói
simultaneamente a saúde física dos
trabalhadores urbanos e a vida
espiritual dos trabalhadores
rurais”(MARX, 1996, p.113).

• Problemas socioambientais apontados:

 Aumento populacional vertiginoso;

 Descompasso entre a produção
econômica da sociedade e a natureza;

 Impactos à saúde dos trabalhadores;



2- Relação com os problemas 
ambientais atuais



• Atividade com os alunos:

• Após a leitura da notícia sobre a
poluição do ar, identifique as
causas e as consequências
sociais do problema ambiental
abordado;

• O objetivo da atividade é fazer
com que os estudantes
percebam as relações entre o
meio ambiente e a sociedade na
atualidade.

• Link para a matéria: 
https://wribrasil.org.br/pt/blog/
2018/07/qual-o-impacto-da-
poluicao-do-ar-na-saude

https://wribrasil.org.br/pt/blog/2018/07/qual-o-impacto-da-poluicao-do-ar-na-saude


Atividade prática 2

1- Exibição do trecho do filme “Erin Brockovich”;

2- Reflexão sobre o trecho do filme;

3- Pesquisa sobre um problema socioambiental; 



1-Exibição do trecho do filme 
“Erin Brockovich”  

• Apresentação do trecho do filme Erin Brockovich, 

• Descrição do trecho: 

• “Baseado em uma história verídica, o filme conta a 
trajetória de Erin Brockovich que, após conseguir 
um emprego numa firma de advogados, começa a 
investigar um caso que confronta uma poderosa 
empresa a Pacific Gás & Eletric Company (...) O 
cromo-6 (usado para tirar ferrugem das máquinas) 
foi utilizado por essa empresa e liberado nos rios da 
região em grandes quantidades, durante anos, 
causando contaminação dos lençóis freáticos, 
ocasionando crimes ambientais. Essa contaminação 
seria, também, a causa de várias doenças 
produzidas na população da localidade”

Disponível em: 
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/
showVideo.php?video=11329

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11329


2- Reflexão sobre o trecho do 
filme

• O professor realizará um debate coletivo com os alunos fazendo as
seguintes indagações:

 Quais foram os danos da empresa de gás e eletricidade para o meio
ambiente?

 Quais foram os danos da empresa de gás e eletricidade para a
saúde das pessoas?

 Como foi a forma de reivindicação de direitos quanto à
contaminação da água causada pela empresa?



3- Pesquisa sobre um 
problema socioambiental

• O professor solicitará aos alunos que identifiquem um problema
ambiental da localidade onde eles moram e as consequências sociais
deste problema identificado, refletindo sobre as possibilidades de
combater tal problema socioambiental;

• Recursos: notícias, posts em redes sociais, imagens, vídeos,
depoimentos



Atividade prática 3

1- Leitura de trechos de textos clássicos e identificação dos problemas
socioambientais;

2- Relação com os problemas ambientais atuais;

3-Relação entre os problemas agrários e ambientais no Brasil;

4- Identificação de problemas ambientais e agrários no Brasil através
de infográficos e imagens.



1- Clássicos da Sociologia: Marx

“ (...) E cada progresso da
agricultura capitalista não é só um
progresso na arte de saquear o
trabalhador, mas ao mesmo
tempo na arte de saquear o solo,
pois cada progresso no aumento
da fertilidade por certo período é
simultaneamente um progresso
na ruína das fontes permanentes
dessa fertilidade”. MARX, 1996,
p.113).

• Problemas socioambientais 
apontados:

 Exploração do trabalhador do 
campo;

 Exploração dos solos;



2- Relação com os problemas 
ambientais atuais

• Link para a matéria completa: 
https://exame.abril.com.br/mundo/onu-
alerta-para-poluicao-das-aguas-por-abuso-
de-agrotoxicos-no-campo/

https://exame.abril.com.br/mundo/onu-alerta-para-poluicao-das-aguas-por-abuso-de-agrotoxicos-no-campo/


• Após a leitura da notícia sobre a poluição da água, identifique as 
causas e as consequências sociais do problema ambiental abordado;

• Desafio: o uso de agrotóxicos pela agricultura têm proporcionado a 
solução do problema da fome no mundo? 

• Recursos: Mapa da fome 2018. 
https://www.globalhungerindex.org/images/2018/homepage/aside-
map_en.png

https://www.globalhungerindex.org/images/2018/homepage/aside-map_en.png


3-Relação entre os problemas 
agrários e ambientais no Brasil

• Características do capitalismo brasileiro:

 Concentração de terras;

 Marginalização dos pequenos produtores;

 Aumento da migração do campo para a cidade;

 Aumento do desemprego e da pobreza;

 Precarização das moradias nas cidades: ocupações informais, falta
de saneamento básico;

 Períodos chuvosos: deslizamentos de morros, inundações, falta de
escoamento.



4- Identificação de problemas 
ambientais e agrários no Brasil 
através de infográficos

• Quais são as características da 
agricultura brasileira a partir dos 
infográficos?



4- Identificação de problemas 
ambientais e agrários no Brasil 
através de infográficos

• Quais são as regiões com mais
cobertura na rede de esgoto no
Brasil?

• Quais são as regiões com menos
cobertura na rede de esgoto no
Brasil?

• Qual é a relação destes
indicadores com as
desigualdades sociais no Brasil?



4- Identificação de problemas 
ambientais e agrários no Brasil 
através de infográficos

• Quais são as principais informações 
perceptíveis na imagem e nos gráficos 
apresentados?  



4- Identificação de problemas 
ambientais e agrários no Brasil 
através de imagens

• Quais são as principais 
informações perceptíveis nas 
imagens apresentadas?



Indicações

• 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU)

• Disponível em: https://nacoesunidas.org/pos2015/

https://nacoesunidas.org/pos2015/


Indicações

• IBGE. Indicadores de desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94254.pdf

• Documentário “O futuro dos alimentos”. Direção: Deborah Koons. 
EUA, 2004. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=N3Ied9cJ_s4

• Documentário “O Veneno Está na Mesa”. Direção: Silvio Tendler. 
Brasil, 2011. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg

• Documentário “O Veneno Está na Mesa II” Direção: Silvio Tendler. 
Brasil, 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fyvoKljtvG4

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94254.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=N3Ied9cJ_s4
https://www.youtube.com/watch?v=8RVAgD44AGg
https://www.youtube.com/watch?v=fyvoKljtvG4
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