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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é originado de uma pesquisa realizada no Mestrado em
Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Tal estudo busca
investigar as possibilidades de inter-relação entre o Ensino de História e a Educação
Ambiental, tendo como sujeitos os docentes da disciplina de História dos cursinhos
gratuitos preparatórios para o vestibular vinculados à FURG, através do Programa de
Auxílio ao Ingresso no Ensino Técnico Superior (PAIETS).

O ponto de partida para esse estudo são algumas inquietações e categorias, as
quais, no bojo da crise paradigmática que vivemos, com a afirmação de perspectivas
que decretam o fim da sociedade do trabalho, necessitamos redimensionar, como  o
papel do trabalho na formação do homem e da sociedade. Para além das formulações
tradicionais, que entendem a importância do trabalho a partir de contradições restritas
apenas ao processo produtivo em si, precisamos penetrar nos desdobramentos e nos
reflexos da organização do trabalho na constituição dos indivíduos enquanto sujeitos
sociais a partir  também de sua dimensão cultural, subjetiva e simbólica na sua relação
com o meio ambiente natural.

Buscamos compreender como os espaços de discussão acerca de conteúdos
vinculados à disciplina de História, dos cursos  referidos,estão abordando, em seu
desenvolvimento, essa vinculação entre História e Educação Ambiental, quais
possibilidades de inter-relação entre os conteúdos desses campos do saber,
problematizando qual tipo de relações o homem estabelece com o seu meio no sentido
de compreender-se historicamente, tanto na dimensão social como natural.

METOLOGIA

Segundo Lev Vygotsky, um dos formuladores da abordagem sócio-histórica, o
método se constitui em problema central, presente em todos os momentos da pesquisa,
sendo indispensável e instituidor do processo de conhecer. O método é ao mesmo
tempo constituído e constituidor, não é estanque, mas dialético, realizando-se na práxis
da pesquisa.

Do ponto de vista metodológico, então, esta pesquisa parte do estudo de caso,
com a realização de entrevistas semi-estruturadas com os professores de história,
sujeitos desta investigação, para além da pesquisa bibliográfica. A discussão dos dados
será realizada por meio da análise de conteúdo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entendemos que a Educação Ambiental deve partir de uma abordagem sócio-
histórica para compreender as contradições que perpassam a relação do ser humano
com seu meio natural, pois nessa perspectiva a gênese dessas relações tem uma
natureza social, tendo por base o trabalho como atividade humana que media as
próprias relações sociais e desta com o meio ambiente. A partir das assertivas acima
enunciadas, pensamos que a Educação Ambiental precisa se caracterizar como
transformadora, conforme aponta Carlos Frederico Loureuro, pois, defendemos que é
somente por meio das transformações das relações sociais vigentes, inerentes ao
processo reprodutivo do capital, que poderemos vislumbrar um outro tipo de relação
com o meio ambiente que não seja o da superexploração.

Pelo que temos pesquisado até o momento, podemos aferir que é vital buscar
uma maior familiaridade com conceitos envolvidos diretamente nas formulações e
significações acerca da temática da centralidade do trabalho, como categoria ontológica
seguindo as formulações do filósofo húngaro George Lukács, ampliando esse estudo
para categorias como emancipação, alienação, práxis, as quais hoje fazem parte do
corolário de várias pesquisas, mas que entendemos ser necessário, para um melhor
desenvolvimento do estudo, pontuar sua formação histórica e o conteúdo desses
conceitos.

Temos ampliado a pesquisa buscando investigar junto aos docentes de História
dos cursos preparatórios gratuitos ligados ao PAIETS como estão abordando em suas
disciplinas a problemática ambiental, se entendem haver uma relação desse tema com
o conteúdo de História trabalhado na suas aulas, como esses docentes situam sua
prática em relação a crise sócio-ambiental que estamos vivendo, bem como quais
referenciais esses usam para relacionar a História com a Educação Ambiental.
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