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RESUMO 

Com base nas contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica desenvolvemos um material de 

apoio e orientação docente para tratarmos da relação sociedade-natureza em nossa sociedade. 

Tal material contemplou entendimentos acerca da forma de atuação da sociedade atual, ou 

seja, da sociedade capitalista e como se dá sua relação com a natureza.  Propomos encontros 

com docentes de ciências numa determinada escola pública do município de Campo Grande-

MS, ocasiões em que foram discutidos os temas constantes neste material. Dirigimos esta 

pesquisa para demonstrar como o quadro de destruição da natureza possui íntimas relações 

com a forma de sociedade atual e com isso, proporcionar ao docente uma nova visão sobre a 

realidade bem como contribuir para a prática docente com material que sirva de fonte de 

inspiração para a elaboração de suas aulas. Oferecemos oportunidades para reflexão e de 

apropriação do conhecimento científico verdadeiro aos docentes, circunstância em que 

desenvolvemos a mediação deste conhecimento colaborando para a função social da escola, 

de mediar os conhecimentos formais historicamente produzidos pela sociedade humana. 

Como conclusão, destacamos a importância da produção e discussão de um material com tal 

temática, a partir das contribuições da Pedagogia Histórico-Crítica, visto o cenário de 

destruição ambiental atual. Destacamos também a importância em contribuir para a formação 

de professores de ciências. 

 

Palavras-chave: escola, função social, prática docente. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa é fruto de reflexões que ocorrem no interior do Grupo de Estudos 

Fundamentos da Educação (GEFE), bem como de parte da dissertação de mestrado, em 

andamento, acerca da relação sociedade e natureza no âmbito do modo de produção 

capitalista e que contribui com esta discussão para a formação de professores de ciências em 

escola pública. Assim, buscamos contribuir com o enriquecimento do conhecimento dos 
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professores de ciências a respeito da temática “sociedade e meio ambiente” por meio da 

socialização de conhecimentos científicos e artísticos presentes no material de apoio e 

orientação docente desenvolvido e disponibilizado aos professores por meio de encontros, na 

escola em que atuam. 

 Este artigo foi dividido em partes as quais apresentam, de forma consubstanciada, 

notas que trazem trechos dos diálogos realizados pelo grupo e que tecem sobre o cenário 

escolar, além de discussões acerca do Trabalho enquanto fundamento ontológico da produção 

social, o modo de funcionamento de nossa sociedade e sua relação com a natureza, além de 

contribuições de possíveis atuações dos docentes em vista de uma educação de fato 

comprometida com a transmissão do conhecimento científico verdadeiro e que contemple 

aquilo de mais elaborado no âmbito da relação sociedade-natureza. 

 Contudo, apresentamos ao docente a possibilidade de perceber as relações que 

permeiam a relação entre sociedade e natureza como também de o docente vislumbrar o 

vínculo do capitalismo à causalidade da deterioração desta relação na atualidade, sobretudo 

nos últimos anos. 

 Esta pesquisa se fundamenta a partir do instante em que são identificados diversos 

danos ao meio ambiente que por sua vez atingem diretamente a vida humana no mundo todo. 

Várias transformações realizadas na sociabilidade atual têm provocado inúmeros prejuízos à 

natureza, porém inúmeros também são os estudos que não vinculam a destruição ambiental 

atual com as formas de constituição da sociedade capitalista. 

Como parâmetro metodológico utilizamos a Pedagogia Histórico-Crítica como meio 

de extrair da realidade social elementos que manifestam seu meio de atuação e que nos 

permitam ilustrar fenômenos sociais produzidos pelo capitalismo. Dessa forma, pautados em 

Saviani (2011a), sustentamos a importância da transmissão de conhecimentos científicos 

verdadeiros ao abordar a causalidade da destruição da natureza, causalidade esta que possui 

caráter de busca histórica-ontológica na fundamentação dos acontecimentos passados. 

Também, apresentamos os vínculos da degradação ambiental com a forma de sociedade atual, 

afastando quaisquer possibilidades de difusão do conhecimento divulgado pelo senso comum 

e, assim, considerando o que há de mais elaborado no âmbito das ciências, cumprindo com 

princípio da Pedagogia Histórico-Crítica que se refere à defesa da escola.  

 Conforme Saviani (2011a), o objetivo da educação é o de apresentar ao aluno a 

estrutura do real, ou seja, a realidade que este aluno desconhece e que para conhecer necessita 

proceder por mediações. No entanto, caso o professor não tenha capacitação para mediá-los, 
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esta finalidade não será atingida. Com efeito, exibimos elementos fundamentais para o ensino 

no âmbito escolar, uma vez que é na escola que o aluno estabelecerá relacionamento com 

todos os campos do conhecimento científico.  

 Acreditamos também na essencial relação entre Universidade e Escola, mesmo ao 

longo da carreira docente e não somente no ato de sua formação inicial. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Inicialmente, desenvolvemos o material de apoio e orientação docente em questão com 

base numa revisão criteriosa de aspectos históricos e ontológicos que nos permitissem revelar 

o movimento da formação dos indivíduos da espécie humana, seu processo de evolução, suas 

relações, como também o mecanismo de funcionamento do modo de produção capitalista. 

Com isso, buscamos proporcionar ao docente a compreensão da relação desta sociedade para 

com a natureza, além das consequências para a mesma. Este material contemplou também 

uma seleção de três filmes, três documentários e três leituras optativas (dois artigos científicos 

e uma entrevista) que tratam da relação sociedade-natureza no capitalismo e que também 

foram disponibilizados aos docentes. Os materiais escolhidos para compor as sugestões de 

vídeos foram os filmes: Quanto Vale ou é Por Quilo? (BIANCH, 2005), A Guerra do Fogo 

(ANNAUD, 1981) e Terra Prometida (SANT, 2012). Já os documentários foram: Ilha das 

Flores (Furtado, 1989), Belo Monte – Anúncio de uma guerra (D’ÉLIA, 2012) e Carne e 

Osso (CAVECHINI, 2011). As sugestões de leituras compreenderam os artigos Movimento 

Ecológico e Capital (LESSA, 2016) e Educação e Meio Ambiente (TONET, 2015a), além da 

entrevista O desafio do desenvolvimento sustentável e a cultura da igualdade substantiva 

(MÉSZÁROS, 2001). Pensando em viabilizar as condições da transmissão e assimilação do 

conhecimento acerca da causalidade do processo de destruição ambiental, nos fundamentamos 

em desenvolver conteúdos clássicos, essenciais à pedagogia (SAVIANI, 2011a).  

 Direcionamos esta pesquisa a professores de ciências da escola pública que 

denominaremos de “x” a partir de agora, como forma de preservar o local de trabalho dos 

docentes os quais aceitaram participar desta pesquisa, sobretudo por terem contribuído com a 

visão pessoal sobre o ambiente escolar. Trata-se de professores do ensino médio, do período 

noturno e que lecionam as disciplinas de ciências, no município de Campo Grande, estado de 

Mato Grosso do Sul. A escolha da escola se deu pelo fato de ser uma escola pública de região 
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central, a qual recebe alunos de grande parte da cidade, sendo estes estudantes e trabalhadores 

ou filhos de trabalhadores, situação em que consideramos a possibilidade eminente de que o 

conteúdo desenvolvido pudesse ser propagado, de fato, às classes exploradas da sociedade. 

Assim, realizamos o convite aos professores de ciências para participarem de encontros 

semanais para abordarmos a relação sociedade-natureza no âmbito da sociedade capitalista. 

Contamos com o aceite de três professores voluntários.  

 Em seguida, foram elaborados e reunidos todos os documentos necessários para a 

aprovação do projeto pela Secretaria de Estado de Educação (SED), bem como do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).  

 Ocorreram quatro encontros, um por semana, durante quatro semanas seguidas e que 

consistiram em diálogos para conhecer a rotina do docente, na leitura do material produzido, 

de debates entre o grupo acerca do tema e de anotações a partir das falas dos professores 

voluntários. Os referidos encontros tiveram duração de 50 minutos cada.  

 Conforme Saviani (2011a): 

 
 

A pedagogia histórico-crítica é o empenho em compreender a questão 

educacional com base no desenvolvimento histórico objetivo. Portanto, a 

concepção pressuposta nesta visão da pedagogia histórico-crítica é o 
materialismo histórico, ou seja, a compreensão da história a partir do 

desenvolvimento material, da determinação das condições materiais da 

existência humana (SAVIANI, 2011a, p. 76). 
 

 

 Apresentamos que este é um ponto essencial para compreender a relação entre 

sociedade e natureza na sociabilidade atual, para que dessa forma não passemos a exigir algo 

que a realidade não pode nos oferecer, ou seja, para não exigir da educação resultados que não 

dependem tão somente dela. 

Pensando dessa forma, em conhecer o concreto, a realidade deve ser o ponto de 

chegada do conhecimento. Essa realidade, em verdade, trata-se da realidade desconhecida 

pelo homem de maneira direta e que o próprio homem irá requerer mediações para alcançá-la 

(SAVIANI, 2011a). Logo,  

 
 

o objetivo da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie 

humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir 

esse objetivo (SAVIANI, 2011a, p. 13).  
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Assim, ao final, trataremos de abordar elementos que possibilitem a compreensão de 

nossa sociedade e sua relação com a natureza, bem como contribuições de possíveis atuações 

dos docentes em vista de uma educação de fato comprometida com a transmissão do 

conhecimento científico verdadeiro e que contemple aquilo de mais elaborado no âmbito da 

relação sociedade-natureza. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Demos inicio aos encontros os quais ocorreram na biblioteca da escola, sendo que o 

primeiro deles consistiu numa apresentação profissional entre os participantes, tanto dos 

professores voluntários quanto dos pesquisadores. Além disso, buscamos compreender a visão 

dos professores sobre o ambiente escolar como forma de estreitar o início das relações que se 

seguiriam nas próximas semanas. 

 Os professores relataram, inicialmente, sobre a dificuldade existente para aqueles que 

têm interesse em se especializar. Pontuaram a ausência de incentivos para os docentes que 

buscam por cursos de pós-graduação, tendo que cumprir com a jornada de aulas semanais, 

além de cumprir com a correção de trabalhos, avaliações, dentre outras atribuições. Os três 

docentes que participaram dos encontros também tiveram seus nomes preservados e serão 

chamados de A, B e C.  

Nas palavras de B “É muito difícil. É um país que não investe em educação”, 

“Educação superior vai voltar a ser coisa da elite”, “no Brasil só estuda quem tem 

dinheiro”. C afirma que “Foi muito difícil eu estudar. Minha mãe era merendeira. Não tinha 

universidade pública. Tive que pagar”. B aborda a dificuldade tanto de professores como de 

alunos em estudar e trabalhar para honrar com compromissos financeiros entre outros e 

salienta que “na França o governo paga para a pessoa estudar. No Brasil, só tem curso 

diurno e o cara não consegue se manter e estudar [...] Nossa, muito triste! O sujeito não 

consegue estudar. Tem alguns que fazem um sacrifício danado”.  

Como relatado por A, o qual afirmou que “todo político age da mesma forma e parece 

que nunca vai mudar”, verificou-se que todos os participantes atribuíram, por diversas vezes 

em suas falas, a falta de vontade política para contribuir com a melhoria do ambiente escolar 

e consequentemente da educação.  
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 Não consideramos avaliar os motivos que levam a professora participante a acreditar 

ser o Estado o real responsável por proporcionar educação de qualidade. Isso nos levaria a 

pesquisar fatores externos aos objetivos propostos, incluindo, por exemplo, o processo de 

formação do professor, possíveis afiliações políticas, entre outros elementos. 

Outro ponto levantado foi a falta de segurança que as escolas enfrentam, “só tem uma 

senhora cuidando o portão. Qualquer um pode entrar”, afirmou A. Todos relataram o medo 

constante que vão para a escola, principalmente após os ataques numa escola pública de 

Suzano (SP), caso que repercutiu nacionalmente nas mídias. B pontuou que “minha irmã é 

professora em São Paulo e lá tem professor ficando assustado, doente e que não quer mais 

trabalhar. É terrível”. Na ocasião, o professor C pontuou que muitos alunos estão se 

aproveitando da situação para fazer ameaças nas escolas e assim ficarem sem aula. “Aqui 

ainda não aconteceu, mas lá no centro, na escola y, tem aluno que liga o roteador do celular 

e coloca o nome do sinal como massacre hoje em tal horário”. Essa situação também ganhou 

repercussão na cidade e se repetiu em vários episódios.  

 Ainda, tratamos de identificar possíveis dificuldades na atuação docente a partir de 

inconvenientes originados pelos alunos. B relatou que muitos alunos “vêm pra escola porque 

é um lazer para eles. No noturno é assim”. C relatou sobre um de seus alunos que após várias 

semanas de faltas às aulas, foi para a aula sem levar seu material de estudo e nem mesmo 

levou cadernos. A complementou “A gente não vai diferenciar a nossa aula do aluno que 

quer aprender daquele que não quer”, “a aula é a mesma”. Seguido de B, que afirmou “não 

adianta tentar convencer o aluno que não quer aprender”, “um ou outro vai valer a pena”. B 

relatou que também sobre a necessidade de chamar a atenção dos alunos durante as aulas em 

função de assuntos paralelos, apologia às drogas, alunos sob efeitos de drogas em sala de aula 

e uso de telefones celulares. 

 Acerca do debate sociedade e natureza no âmbito do modo de produção capitalista 

todos reconheceram a existência de diversos problemas ambientais que atingem o mundo 

todo, como desmatamento, poluição das águas, do solo e do ar, esgotamento sanitário, 

produção de lixo e desperdício de água potável. Reconheceram também problemas que 

envolvem as condições de órgãos fiscalizadores e retrocessos legais como o “Novo Código 

Florestal”. Por sua vez, foram unânimes em afirmar que todo o quadro de degradação e 

destruição atual depende de “conscientização da população” e de “vontade política” para que 

seja modificado de forma positiva. Além disso, atribuíram à educação a responsabilidade de 
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educar as pessoas para conscientizá-las quanto aos problemas ambientais que por sua vez 

afetam também a população.  

Na semana seguinte foi realizado o segundo encontro o qual consistiu na apresentação 

do primeiro capítulo do material de apoio, intitulado Trabalho, Sociedade e Natureza e 

compreendeu a leitura e a exemplificação do conteúdo. Saviani (2011b), ao abordar os 

dilemas da formação de professores no Brasil destaca que “o professor culto é aquele que 

domina os fundamentos científicos e filosóficos que lhe permitem compreender o 

desenvolvimento da humanidade e, a partir daí, realiza um trabalho profundo de formação dos 

alunos a ele confiados” (SAVIANI, 2011b, p. 13). Desse modo, desenvolvemos discussões 

acerca do trabalho enquanto fundamento ontológico da produção social, ou seja, como 

elemento essencial que acompanha os homens desde o princípio de sua história, numa relação 

ineliminável para a produção das condições necessárias à vida humana, pois: 

 

 

Somente o trabalho tem, como sua essência ontológica, um claro caráter 
intermediário: ele é, essencialmente, uma interrelação entre homem 

(sociedade) e natureza, tanto inorgânica (utensílio, matéria-prima, objeto do 

trabalho, etc.) como orgânica, interrelação que pode até estar situada em 

pontos determinados da série a que nos referimos, mas antes de mais nada 
assinala a passagem, no homem que trabalha, do ser meramente biológico ao 

ser social (LUKÁCS, 1981, p. 4).  

 
 

O trabalho também é compreendido como o conjunto de relações estabelecidas entre 

os homens para garantir a produção das condições materiais à sua existência e sua reprodução 

social (TONET, 2015b). Tratamos da condição de uma sociedade que, para satisfazer suas 

necessidades historicamente determinadas, a partir da transformação da natureza, ou seja, da 

produção das condições materiais da existência social e reprodução social, está condicionada 

à existência da natureza. Assim, dialogamos com o professor que faz parte do trabalho sempre 

transformar a natureza, porém com o advento da propriedade privada, a transformação da 

natureza passa a atender às necessidades das classes dominantes. Para Marx (1996), o trabalho 

é a categoria que funda os indivíduos, bem como funda as classes sociais e, neste ponto 

consideramos importante explicar que: 

 

 

O modo pelo qual os humanos conseguem transformar a natureza determina 

em larga medida – portanto, não total ou absolutamente – a forma como a 
sociedade se reproduz. Em linhas muito gerais, cada modo particular de 

trabalho fundou um modo de produção. O trabalho de coleta fundou o modo 

de produção primitivo; o trabalho escravo fundou o escravismo, o trabalho 
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do servo fundou o modo de produção feudal e o trabalho proletário é 

fundante do modo de produção capitalista (TONET e LESSA, 2012, p. 10). 

 
   

 Externamos que se trata de um elemento fundamental para compreender o modo de 

transformação da natureza, que por sua vez compreende a relação sociedade-natureza no 

âmbito da sociedade capitalista, para que então não passemos a exigir da realidade aquilo que 

ela não pode nos oferecer.  

De maneira contrária às concepções de caráter reprodutivistas da educação, 

destacamos que uma concepção crítica é “aquela que leva em conta os determinantes sociais 

da educação, em contraposição às teorias não críticas, que acreditam ter a educação o poder 

de determinar as relações sociais, gozando de uma autonomia plena em relação à estrutura 

social” (SAVIANI, 2011a. p. 78). Portanto, para a compreensão da relação sociedade-

natureza, foi fundamental tratarmos da forma específica de atuação do modo de produção 

capitalista.  O referido tema foi tratado no terceiro encontro, ocasião em que apresentamos e 

discutimos o segundo capítulo do material de apoio, intitulado Modo de Produção Capitalista 

e Natureza.  

Tratamos que, não diferente das formas de sociedades anteriores, a sociedade 

capitalista se consolidou por meio de num processo evolutivo que, como exibimos, iniciou-se 

entre os séculos XIV e XV, num processo de transição marcado por transformações na ordem 

mercantil do feudalismo para o modo de produção capitalista. Dessa configuração de 

sociedade resultou na transformação da forma típica do trabalho e, consequentemente, da 

forma típica de se relacionar com a natureza, numa ordem exploradora e destrutiva. Tal como 

nos propomos a apresentar, as relações entre sociedade e natureza se fundamentam a partir da 

forma como a sociedade estabelece sua forma típica de trabalho. 

O evento do capitalismo ocasionou a divisão da sociedade em duas classes 

fundamentais, sendo a classe dos capitalistas - proprietários dos meios de produção (terras, 

máquinas, instalações e instrumentos de trabalho) - que compram a força de trabalho de outra 

classe para atuar em suas empresas. A segunda classe é a classe dos proletários, trabalhadores 

responsáveis pela transformação da natureza em meios de produção e subsistência – 

produzem vestimentas, medicamentos, alimentos, moradias, etc. - os quais vendem a sua força 

de trabalho por não terem acesso direto a instrumentos de transformação ou terras para 

produzir, nem de capital que os possibilite trabalhar por conta própria (MANDEL, 1982). 

A produção passou a atender não mais a uma finalidade a que se desejava para aquele 

objeto ou mercadoria, mas ao lucro que esta poderia proporcionar ao seu proprietário 
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(TONET e LESSA, 2012). Netto (2009) também aborda o modo de funcionamento do 

capitalismo e nos traz à compreensão de que a produção capitalista consiste na produção de 

mercadorias objetivando o lucro, bem como na exploração da natureza para se extrair dela 

elementos necessários à manutenção e reprodução do capital e, não somente ao atendimento 

das necessidades humanas fundamentais. 

Nos referimos também à exploração do trabalho, visto que o trabalho assalariado está 

marcado por uma desigualdade estrutural, em que grande parte do trabalho do proletário é 

tomado pelo capitalista no processo de produção de mercadorias, originando o que se chama 

de mais-valia, ou seja, “a mais-valia é, portanto, o sobre-trabalho ou o trabalho gratuito, de 

que o capitalista se apropria” (MANDEL, 1982, p. 33). 

Como colocamos, além de promover a divisão da sociedade em classes fundamentais e 

ocasionar também processos de degradação social, a natureza tem sofrido um intenso 

processo de destruição desde a origem da sociedade capitalista ao seu momento atual. 

Passamos então a apresentar exemplos reais, resultados de pesquisas de órgãos e instituições 

entre outros setores os quais se dedicaram a identificar os impactos da ação humana sobre o 

planeta e que nos revelam a forma essencial de atuação de nossa sociedade e as consequências 

para a natureza e à sociedade humana nos últimos anos, além de suas contradições. Assim 

propomos uma aprofundada reflexão para a compreensão da causalidade dessas ações. 

 Apresentamos títulos de notícias, resultados de pesquisas científicas, que tratam da 

destruição ambiental em várias partes do mundo. De uma forma geral essas notícias 

relacionavam-se com os mesmos problemas ambientais identificados pelos professores 

durante o primeiro encontro. 

 Na ocasião, transmitimos que a natureza, enquanto elemento de exploração, é 

considerada propriedade privada dos capitalistas o que a torna uma mercadoria que pode (e 

deve) ser comercializada nesta sociedade. Embora sua transformação seja fundamento 

ontológico à vida humana, esta sociedade promove essa transformação de forma destrutiva, 

impedindo a natureza de se recuperar, contradizendo argumentos e teorias que afirmam a 

possibilidade de estabelecer uma relação equilibrada entre esta sociedade e a natureza e que 

impõem a ausência de vontade popular ou a mudança no comportamento social, individual ou 

coletivo. 

Todo esse cenário de destruição nos permite entender que as relações que os 

indivíduos estabelecem entre si dependem da forma específica de sua sociedade e, esta 

sociedade constituiu relações de maneira exploradora, seguindo a lógica de destruição do 
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capital (TONET, 2015b). Portanto, se temos uma relação de exploração nessa forma de 

trabalho, a interação com os outros complexos sociais agirão de forma homogênea. 

Portanto, não se trata, então, de questões relacionadas à ausência de ações políticas ou 

conscientização. Como bem apresentamos até este ponto, o capital é o que determina as 

relações de trabalho nesta sociedade, que por sua vez determina toda a interação com os 

demais complexos sociais, especialmente nesta abordagem a relação sociedade-natureza. 

 Para o nosso quarto encontro, propomos que os docentes escolhessem uma das 

sugestões de filmes, documentários ou leituras, para assistir ou realizar a leitura e então 

desenvolvermos reflexões durante este encontro. Assim, o docente A optou pelo documentário 

Ilha das Flores, B optou pelo filme Terra Prometida e C, pelo documentário Belo Monte – 

Anúncio de uma guerra.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Embora houvesse, inicialmente, o entendimento, por parte dos docentes, sobre a 

necessidade de conscientização e também da vontade política, como bem apresentamos no 

início desta pesquisa, as reflexões baseadas nas leituras e filmes/documentários contribuíram 

para despertar suas atenções acerca do debate da relação sociedade-natureza no âmbito do 

modo de produção capitalista, sobretudo para contribuir ao desenvolvimento de seus 

conhecimentos por meio de obras tão importantes quanto as que serviram para elaboração de 

nosso material. 

Durante todo o processo de leitura e apresentação houve a participação dos docentes, 

entusiasmados pela nova forma de vislumbrar a realidade. Após a leitura dos títulos de 

notícias constantes no material de apoio, uma das falas levantadas foi que “esses dados 

assustam a gente... A gente precisa olhar com outros olhos isso tudo. A gente vê isso todo dia 

e não pode achar que é normal”, situação em que B destacou a necessidade e a importância 

de se questionar informações sobre o quadro da natureza na atualidade.  

O professor C destacou uma das falas apresentadas no documentário Belo Monte – 

Anúncio de uma guerra em que cita um personagem do documentário: “um pesquisador diz 

que não importa qual partido político seja eleito, pois as coisas caminham para um único 

sentido, que é o de atender os interesses de quem tem poder. A gente sempre tem uma 

esperança de que as coisas melhorem, mas não é isso que tem acontecido. Achei 
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interessante”. O docente B, ao assistir ao filme Terra Prometida, teria se impressionado 

“tamanha ousadia de grandes corporações que atuam de forma desrespeitosa com o meio 

ambiente e com as pessoas”. Pontuou a importância em se conhecer a atuação dessas 

empresas e que seria “um ótimo material para apresentar aos alunos”, pois “mostra como 

muitas vezes somos manipulados e não nos damos conta. Quem ganha, raramente é o 

trabalhador”. Em outro ponto do diálogo, A relatou já conhecer o documentário Ilha das 

Flores e que já o teria assistido em oportunidades passadas, mas optou por assisti-lo 

novamente para que pudesse ter uma nova visão sobre o tema, a partir das reflexões realizadas 

nos encontros anteriores e ressaltou que se trata de “bom conteúdo para trabalhar a relação 

sociedade-natureza em sala de aula“. 

Todos destacaram o “potencial do material” e que o mesmo poderá ser explorado no 

ambiente escolar, juntamente a outros professores, pois “esta abordagem não é amplamente 

trabalhada no meio acadêmico para a formação de professores” e que após a conclusão dos 

encontros irão buscar meios para dar continuidade às leituras e aprofundamento à perspectiva 

trabalhada. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Destacamos a importância da pesquisa desenvolvida para a formação de professores. 

O material de apoio e orientação docente desenvolvido teve como objetivo apresentar o 

docente à dimensão constitutiva da realidade social e suas práticas para com a natureza, além 

de inspirá-lo em ações de ensino que compreendam a realidade em seu processo de formação 

social. Embora, no âmbito desta pesquisa, tenha sido aplicado a um grupo pequeno de 

professores do ensino médio, nosso anseio é de que este mesmo material possa ser 

introduzido como ferramenta complementar aos docentes que atuam no ensino de ciências, de 

forma ampla. 

Com base em Saviani defendemos que os alunos não devam assimilar apenas “o saber 

objetivo enquanto resultado, mas apreendam o processo de sua produção” (SAVIANI, 2011a, 

p. 9). Inúmeros autores trataram do processo de educação em suas obras. No entanto, poucos 

explicitaram, de maneira minuciosa e real, a forma como se articula a sociedade capitalista e a 

relação sociedade-natureza. Dessa forma, consideramos termos apresentado fundamentações 

teóricas no campo da educação que possam contribuir na apreensão da natureza humana. Pois, 
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“a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos”, é também, “ao mesmo tempo, uma 

exigência do e para o processo de trabalho, bem como é, ela própria, um processo de 

trabalho” (SAVIANI, 2011a, p 11).  

Assim, não apresentamos um passo a passo, mas contribuímos com sugestões de 

conteúdos, ou seja, com subsídios para a prática docente e a fornecer parâmetros ao professor 

para pensar, planejar, propor reflexões e debates e, consequentemente à apreensão do 

conhecimento real sobre a relação sociedade-natureza no interior do modo de produção 

capitalista. 

Os encontros, bem como seus resultados, podem ser destacados, pois, a teoria aliada à 

prática “ganha coerência e tem sentido na medida em que ela é iluminada pela teoria” 

(SAVIANI, 2010, p. 220). Dessa forma, damos sequência ao caráter de libertação da 

educação e não à mera reprodução do senso comum no âmbito das teorias da educação. 

 Precisamos compreender que a educação, no âmbito da sociedade capitalista, não 

atende à classe trabalhadora. Assim como o acesso à ciência de forma ampla, ao 

conhecimento histórico, filosófico e cultural. Bastamos acessar os Parâmetros Curriculares 

Nacionais e compreender as interferências do Banco Mundial (e consequentemente de todo o 

sistema do capital) na educação, por exemplo. Os docentes não possuem autonomia para 

desenvolver e aplicar uma aula de sua respectiva disciplina, mesmo que dispostos de força de 

vontade. 

Nesse sentido, acreditamos que os professores precisam ter acesso durante sua 

formação inicial e, também, ao longo de toda a sua carreira, aos conhecimentos mais 

desenvolvidos nos campos das ciências (sociais, naturais e exatas), das artes e da filosofia. 

Isto é necessário, pois a Pedagogia Histórico-Crítica entende que a realidade não se resume 

em suas aparências. É preciso compreender e explicitar o movimento da essência do real em 

sua totalidade. A grande arte, a autêntica filosofia e as teorias científicas auxiliam justamente 

neste caráter em fornecer subsídios para um entendimento mais crítico e, portanto, mais 

profundo dos fenômenos estudados nas diversas disciplinas escolares.  
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