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RESUMO:
Desenvolveremos neste texto uma reflexão sobre as concepções reducionistas e fragmentárias que constituem o pensamento moderno, apontando alternativamente a Educação Ambiental como constructo metodológico e epistemológico para a compreensão das complexidades da realidade através do paradigma sócio-interacional.
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ABSTRACT:
We are going to develop in this text reflection about reductionistic and fragmentary conceptions which constitute the modern thought, pointing out alternatively the Environment Education as methodological and epistemological construct to reach the comprehension of the reality complexities through the socio-interact ional paradigm.
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Buscaremos nesta reflexão a construção de um referencial para a compreensão dos fundamentos e dos princípios da Educação Ambiental e da relação destes com as práticas metodológicas interacionais que são observáveis no cotidiano dos agentes sociais, tendo como problemática a possibilidade e as dificuldades de superação das teorias e das práticas fragmentárias e alcançar uma visão holística – sistêmica - do pensamento, da linguagem e das ações, “que se opõe ao atomismo, ao estudo dos elementos isolados do todo, propondo a busca de unidades de análise que mantenham as propriedades da totalidade”(Oliveira: 1992, 76).

	Definimos para o nosso texto que orientações socioculturais são os conhecimentos, as concepções, os valores, as atitudes, as tendências que grupos sociais possuem, criam e recriam a partir das experiências e visões de mundo que desenvolvem nas práticas cotidianas.  Neste sentido, delimitamos que todo conhecimento é contextualizado – particularizado - e que os agentes sociais possuem perspectivas e valores éticos que orientam suas ações e suas relações em espaços constituídos historicamente.  Não definimos como pressuposto do teorema anterior, que os agentes sociais estão presos às estruturas, tornando-os vítimas destas, mas que possuem condições intelectuais: teóricas e práticas, para empreender movimentos que possam instituir novas relações e perspectivas, inaugurando realidades socioculturais no futuro diferenciadas das presentes.  Ao destacar a cotidianidade dos agentes sociais, vislumbramos práticas que são resultantes de constructos históricos, através dos quais os homens transformaram a natureza e a sociedade.  No posfácio do livro “A Formação Social da Mente”, Steiner e Souberman, afirmam que “embora o trabalho dos homens e das mulheres no sentido de melhorar o seu mundo esteja vinculado às condições materiais de sua época, é também afetado pela capacidade humana de aprender com o passado, imaginar e planejar o futuro”(1994, 172), ilustrando aa dialética entre o passado e o presente vividos e o futuro projetado.

	Referimo-nos a grupos sociais, para expressar a idéia que a sociedade não possui configuração homogênea, mas que a diversidade sociocultural se manifesta em qualquer constituição social, podendo ser em termos de classe social, étnica, gênero, cultural e/ou individual.  Enquanto metodologia, cabe à Educação Ambiental buscar identificar as visões de mundo inerentes e constituintes dos valores, das representações e dos comportamentos formadores das diversidades dos grupos sociais, no mundo vivido ou situacional, compreendendo que toda “...estrutura humana complexa é o produto de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história individual e história social.”(Vygotsky: 1994,40).  Nestas relações os indivíduos formam a consciência da sua inserção no mundo, compreendendo-se localizado em configurações complexas, resultantes das ações da historicidade individual quanto dos legados e da trajetória universal.

	Para expressar a orientação epistemológica e societal da dialética histórica e interacional, apreendemos o conceito de “agentes sociais” no sentido que Bourdieu (1996) atribuiu, isto é, os indivíduos desenvolvem ações em estruturas sociais determinadas, das quais sofrem influências, constituintes de valores e perspectivas que orientam suas práticas e disposições realizadas nas trajetórias das histórias dos grupos sociais e culturais.  Simultaneamente à ação e energia sofrida, os indivíduos, enquanto agentes sociais, são definidores e construtores de ações instituintes e estruturantes de realidades novas.  Ao não analisarmos os indivíduos como agentes sociais estruturantes, negamos a dialética e o movimento histórico, apegando-nos em metodologias mecanicistas e reducionistas das realidades socioculturais, que são também econômicas, históricas, éticas e estéticas.

	Com estas premissas, lançamos a questão central que estamos problematizando: quais são os fatores limitantes para a concretização de uma epistemologia que abarca as complexidades constituintes da realidade sociocultural?  Por outro, a Educação Ambiental, representa um referencial teórico, metodológico e prático para a superação das concepções filosóficas fundantes do espírito contemporâneo?

Iniciaremos nos detendo em aspectos que possibilitam visualizar os constructos limitadores para atingir uma epistemologia das complexidades.  Consideramos em primeiro lugar que o conhecimento moderno se constituiu a partir dos fenômenos fragmentários e dualistas inerentes no pensar e no agir cartesiano e judaico-cristão (Sá: 1996).  Ainda, segundo Sá, os dualismos trabalham com oposições excludentes e maniqueístas, quanto: Deus-diabo, homem-mulher, bem-mal, civilização-natureza.  Buscando um referencial em Jung, explicita Sá que “numa visão energética do universo, os fenômenos físicos e culturais aparecem como fluxos complementares”(34).  Neste sentido, rompe com as interpretações estáticas e isoladoras dos elementos constituintes das diversidades biofísicas e socioculturais.  Impõe-se a energia que faz perceber os movimentos dos sistemas naturais e sócio-históricos constituídos. 

Devemos ainda elucidar que as perspectivas mecanicistas e economicistas do capitalismo moderno são lugares-comuns entre as representações dos homens e mulheres nos fazeres e pensares cotidianos.  Neste sentido, a filosofia e a concepção política e religiosa do século XIX constituem postulados filosóficos, ideológicos e políticos para a condução dos indivíduos nas escolhas realizadas no dia-a-dia.  Sob este aspecto cabe à Educação Ambiental registrar, catalogar e analisar as manifestações e as concepções latentes nos métodos dos grupos sociais.  Para seu delineamento teórico Sá (Ib., 36-37) trabalha com cinco situações que se apresentam como fenômenos epistemológicos a serem desconstruídos.  A primeira, são as metodologias que instituíram o pensar dualista, que faz evoluir o pensamento a partir da formação de campos de oposição fechados, estáticos e inertes.  Afirma Sá: “a fragmentação dos saberes, a separação entre o homem e a natureza, a perda do sentido de unidade, sustentam a ideologia objetivista e positivista no paradigma cartesiano”(Op. Cit., 36).

A segunda característica a ser desconstruída é o “humanismo individualista” que gera procedimentos “egoístas e autoritárias” instrumentalizando e sedimentando “relações de dominação e exploração”(37).  O terceiro sintoma é o “tecnicismo” (37) resultante da hegemonia da “razão instrumental” (Freitag: 1993), ou da ciência dirigida para a invenção de meios instrumentais para o aumento da produção, em detrimento da possibilidade de constituição de um processo emancipador substanciado numa leitura comunicacional das relações intersubjetivas, desconstrutor das dicotomias e das práticas destrutivas e predatórias da natureza e das particularidades socioculturais. 

O quarto fenômeno apontado é o “economicismo”, ou a predominância e autonomia do campo econômico em detrimento e sobre o social e o político.  Assim, as sociedades tornam-se escravas das leis que ordenam as condutas à nível de mercado.  Neste, a resultante imediata, por isso rápida e linear, é a busca indiscriminada do lucro.  Segundo Sá “é somente na sociedade capitalista que ocorre esta determinação do econômico sobre a organização social”(37).

O quinto fator limitante é o “patriarcalismo” gerador de relações violentas, dominadoras, opressoras e predatórias “em todas as relações vitais do ser humano: do pai sobre a mãe, do homem sobre a mulher, do humano sobre o planeta, da razão sobre o amor”(37), provocadores de práticas autoritárias, miméticas e dependentes, incapazes de instituir a liberdade, a criatividade e a autonomia dos indivíduos e dos grupos sociais.

Apontamos que os cinco fenômenos ilustrados: dualismo, humanismo individualista, tecnicismo, economicismo e patriarcalismo são situações limitadoras e reducionistas que não permitem edificar um pensamento e uma ação que se caracterize pela abrangência ou que represente uma metodologia holística dos fenômenos interdependentes constituintes da totalidade da realidade, ou da gênese e do desenvolvimento dos sistemas complexos (Vygotsky: 1994), ou seja, da interação entre os sujeitos sociais e estes com os instrumentos, a cultura, a natureza e a linguagem formando uma totalidade inter-relacional.

Registramos que os reducionismos não constituem procedimentos únicos e limitados aos homens e mulheres na sua cotidianidade.  Podemos demonstrar que os preceitos de atos governamentais repetem os velhos dualismos discriminatórios, aplicando procedimentos simples ao pensamento e aos processos institucionais.  Apesar dos grandes encontros internacionais promovidos pela ONU, em 1972 a “I Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano”, e em 1997 em Tbilisi, a “Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental”, terem indicado como pressupostos fundamentais para a implantação de programas de Educação Ambiental, a complexidade dos meios biofísicos e socioculturais (Dias: 1994), o governo brasileiro editou em 31 de agosto de 1981 a lei 6.938 que estabeleceu a “Política Nacional do Meio Ambiente”, na qual define o Meio Ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as sua formas”(Art. 3, inciso I).

As características simplistas perseguem as políticas reducionistas governamentais brasileiras.  O entendimento privilegiado que o Meio Ambiente é a ordem física, química e biológica, despreza a constituição, a organização, a concepção de mundo e os métodos que os grupos sociais aplicam nos procedimentos econômicos e políticos.  Por guiar-se pelo paradigma normativo, isto é, pela leitura que somente as normas positivas expressas é que geram atitudes, o poder do governo brasileiro, formalizou a capacidade institucional jurídica coercitiva e punitiva através da lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 que sanciona a “Lei de Crimes Ambientais.”  Nesta há uma explícita separação – e não distinção – entre o mundo da cultura e o substrato biológico, reproduzindo os antigos e ultrapassados (pelo menos em modelos teóricos) dualismos dicotômicos e polarizados.  Isto é, existe uma objetiva dificuldade dos princípios e pressupostos do Meio Ambiente serem transpostos e traduzidos em ações governamentais e em programas públicos que manifestam e traduzam a interação entre a dimensão cultural e a biológica.

Por outro, quando os técnicos da área educacional do governo federal lançam princípios para a efetivação da Educação Ambiental, reconhecem a totalidade constituinte do Meio Ambiente, isto é, os aspectos naturais (físicos, biológicos e químicos) e dos fenômenos culturais (políticos, econômicos, éticos, estéticos e sociais).  Lançam as características formadoras da Educação Ambiental, reconhecendo que esta é um “processo dinâmico integrativo”, “transformadora”, “participativa”, “abrangente”, “globalizadora”, “permanente” e “contextualizadora” (Coordenação de Educação Ambiental: 1997,15).

Diferente a estes pontos está a construção do material paradidático da série “Educação Ambiental” da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo (1997), que possibilita realizar a leitura da complexidade e das contradições sócio-históricas das ações antrópicas sobre os ecossistemas naturais e construídos.  Permite este documento que a questão ambiental é constituída por aspectos naturais e pelos fenômenos culturais.  Nos aspectos naturais incluem os mananciais e os estoques dos recursos naturais, além das degradações dos mesmos representadas pela poluição, erosão, assoreamento dos rios, uso desenfreado de agrotóxicos, enchentes, queimadas, desflorestamentos.  Reconhece por outro, que os constructos culturais estão constituídos pelas contradições sócio-históricas, quanto a produção de alimentos em larga escala para os mercados e as multidões de famintos espalhados pelo mundo.  Neste sentido, a questão ambiental, é um orientador que conduz a perceber e a conceber as contradições históricas construídas pelos homens no modo de produção excludente identificados no modelo capitalista.

Em 1998, a Coordenação de Educação Ambiental do Ministério da Educação e do Desporto, lança o livro: “A Implantação da Educação Ambiental no Brasil”, que possui como característica importante a construção de um referencial que enquadra os princípios fundantes da Educação Ambiental, além de sugestionar práticas educativas para procedimentos ativos, participativos e prospectivos da Educação Ambiental.  Orienta esta obra, os/as educadores/as para uma educação que possibilita a conscientização dos homens e das mulheres para o exercício da cidadania nos espaços das estruturas e das dinâmicas sociais e naturais constituídas e constituintes.

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN -(1998), o Meio Ambiente é abordado, enquanto princípio metodológico, como tema transversal, caracterizando-se pela sua relevância, enquanto questão social, de tornar-se fonte de reflexão e de ações pedagógicas e políticas, que tenha como horizonte a possibilidade da geração, através de relações de ensino-aprendizagem, de novos conhecimentos e atitudes que rompam com as percepções dicotômicas, inaugurando um saber-fazer que se embasa em relações éticas participativas, prospectivas e em valores que construam a solidariedade e a equidade social.

A transversalidade se propõe a superar as especialidades das disciplinas, tornando-se desta forma o Meio Ambiente, uma questão sem fronteiras explícitas na área do conhecimento.  Neste sentido vai ao encontro com a transdisciplinariedade e a interdisciplinariedade.  A transversalidade e interdisciplinariedade possuem pontos semelhantes e pontos diferenciadores.  Assim é expresso no PCN: “ambas [...] se fundamentam na crítica de uma concepção de conhecimento que toma a realidade como conjunto de dados estáveis, sujeitos a um ato de conhecer isento e distanciado.  Ambas apontam a complexidade do real e a necessidade de se considerar a teia de relações entre os seus diferentes e contraditórios aspectos.  Mas diferem uma da outra, uma vez que a interdisciplinariedade refere-se a uma abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento, enquanto a transversalidade diz respeito principalmente à dimensão didática” (1998,30).

O perfil do desafio lançado está em não constituirmos referenciais que reproduzam o modelo dicotomizador constituído no quadro epistemológico cartesiano e na visão de mundo judaico-cristão, mas produzir referenciais teóricos e práticos instituintes da compreensão da multiplicidade componente do meio ambiente.

Na direção desta reflexão Candau (1996) afirma que para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem é fundamental a consideração das multidimensões.  Ilustra no seu texto três dimensionalidades fundamentais: “as dimensões humanas, técnica e político-social” (13).  Avalia no entanto que: “o desafio é superar uma visão reducionista, dissociada ou justaposta da relação entre as diferentes dimensões, e partir para uma perspectiva em que a articulação entre elas é o centro configurador da concepção do processo ensino-aprendizem.  Nesta perspectiva de uma multidimensionalidade que articula organicamente as diferentes dimensões do processo ensino-aprendizagem”(15). 

A dimensão humana é a compreensão dos valores éticos, das crenças religiosas, da afetividade, da emocionalidade, da racionalidade.  O humano é compreendido como um ser complexo que é configurado por múltiplos fenômenos, um ser cultural, que se expressa e que está localizado em espaços e tempos históricos.  A dimensão político-social é o espaço da organização, da mobilização, da participação e da configuração do poder.  É o lugar do fazimento público das vontades coletivizadas.  A dimensão técnica, é a habilidade de concreção dos objetivos, dos princípios e dos conhecimentos desenvolvidos.  O que necessitamos deixar evidenciado é que estas dimensões não podem ser pensadas isoladamente, mas deve ser desenhado um modelo com a capacidade de estabelecer  relações e comunicações entre as dimensões, formalizando a constituição de uma totalidade.

Para a concretização de um modelo educacional que abarque as multiplicidades, podemos indicar que a teoria de Vygotsky traduz referenciais conceituais e metodológicos que estão embricados da energia fluidora que possibilita a compreensão relacional, dialética e dialógica dos fenômenos constituintes dos contextos sócio-históricos nos quais os indivíduos desenvolvem sua consciência, linguagem e comportamento volitivo.

Estas três características são as dimensões que constituem, na perspectiva vygotskyana, os “processos psicológicos superiores”, que são “construídos ao longo da história social do homem.  Na sua relação com o mundo, mediada pelos instrumentos e símbolos desenvolvidos culturalmente”(Oliveira: 1992,24).  Estas situações são próprias dos seres humanos, intelectualizados, isto é, capazes de apreender e internalizar o mundo exterior.  O processo de internalização, ou a “reconstrução interna da atividade externa” (Freitas: 1996,91), é a fluidez que faz o sujeito cognoscente perceber e conceber a realidade histórica, assimilando de forma criativa e inventiva os contornos biofísicos e socioculturais.  Sob este aspecto, o sujeito cognoscente, que se constrói nas relações sociais, e nesta define a sua essencialidade, não sofre de forma passível as forças normativas e representativas (moralidade e conhecimento) dos significantes externos.  Ocorre no entanto a incorporação e a apreensão dos instrumentos e das significações do mundo vivido, pois como interpreta Freitas, “os signos são os meios de contato com o mundo exterior e também consigo mesmo e com a própria consciência” (1996,89).

Com esta reflexão podemos elucidar o conceito de mediação que em conformidade com Freitas e Oliveira, o ser humano desenvolve suas representações e linguagens a partir das relações que estabelecem com os objetos e significados do contexto sócio-histórico.  Apreende-se que o homem não desenvolve a inteligência pela ação direta sobre os signos, no entanto, pelas situações de mediação entre o signo e o cérebro, processo pelo qual elabora-se o conhecimento ou representações conscientes dos indivíduos do seu mundo.

Neste sentido, o ser humano poderá significar e resignificar a sua cultura, estabelecendo relações processuais que conduzam a situações de aprendizagem desafiadoras das verdades constituídas.  O conceito de “zona de desenvolvimento proximal” (Oliveira: 1992, 60), elucida a capacidade de transformação dos complexos instrumentais e linguísticos, gerando alternativas cognitivas e de ação, que pela aprendizagem inovadora, funda complexos funcionais de consciência, de linguagem e de instrumentos superiores aos contextos históricos diferenciadores do presente histórico nos quais os processos psicológicos e sociológicos superiores se constituem.

Podemos constatar que o desafio sócio-interacionista se edifica na compreensão da totalidade dos contextos históricos nos quais os sujeitos sociais constituem as suas representações.  Neste sentido, há de se perceber que para situações sociais e naturais predatórias e destruidoras ocorrem em consequência linguagens, representações, relações sociais, políticas e econômicas destruidoras dos ecossistemas naturais e artificiais.

Se as linguagens centrais do universo social são os cenários de morte (guerra, fome, violência, desflorestamento, poluição), os sujeitos sociais se marcarão psicologicamente e socialmente pelos signos fundantes das relações catastróficas e mortíferas.  Ao contrário, constituindo-se o meio social e histórico de manifestações de complexos que centralizam como comportamento volitivo superior a defesa e a promoção da vida, da solidariedade e da equidade social, os sujeitos internalizarão as significações das relações e dos constructos promotores dos significantes constituintes dos cenários nos quais possam fluir as energias criativas e inventivas, das liberdades e da intelectualidade que rompe com sistemas economicistas destruidoras das relações sociais, culturais e dos substratos naturais.

Desta orientação metodológica podemos apreender que os agentes sociais, ou indivíduos em ação, ao estarem localizados num contexto histórico e social, estão embricados dos significados formadores do contexto.  Evidenciam os indivíduos, enquanto agentes – ou sujeitos de cognição – não recebem, ou não internalizam de forma passiva e estática as representações ou o conhecimento.  No entanto, estabelecem uma relação interativa com os constituintes culturais e naturais, inventando linguagens e instrumentos, isto é, signos que são expressões da contextualidade histórica e da possibilidade de geração de zonas de desenvolvimento proximais, isto é, o direcionamento do pensamento e da ação para situações e contextos históricos e sociais reinventados.

A reinvenção ocorre em processos dialógicos ou da “...multiplicidade de vozes em nosso mundo”, como afirma Schnaiderman (1997, 17) ao se fundamentar na concepção de diálogo desenvolvido por Bakhtin.  A multiplicidade de vozes estabelece relações de liberdade e de criticidade para a apreensão dialética da totalidade dos complexos históricos.  O dialogismo é condição necessária para a desconstrução e a superação da linearidade histórica inerentes nos pensamentos dualistas, economicistas, monológicos e monolíticos constituintes do pensamento moderno.  O diálogo é a manifestação do demonstrativo das relações complexas formadoras das consciências, das representações, das linguagens, das visões de mundo, das práticas e dos valores dos agentes e dos grupos sociais.

Neste sentido, para a Educação Ambiental se constituir em processo transformador dos reducionismos do pensamento moderno necessitam incorporar metodologias, teorias e práticas que estejam estruturados a partir de organizações e de relações dos complexos instituintes da totalidade das interações entre conjuntos dos fenômenos naturais e culturais.  Para não cair em leituras mecanicistas e lineares, a Educação Ambiental deve compreender os fenômenos como estruturados em contextos históricos dialéticos, condição epistemológica que possibilita a constituição de situações de aprendizagem ou da direção e da invenção de “zonas de desenvolvimento proximal”, estruturantes de historicidades novas, ou a apreensão de conceitos, “atitude metacognitiva”(Oliveira: 1992, 32), formadores de conhecimentos e linguagens capazes de internalizar os complexos formadores da totalidade interrelacionada dos sistemas construídos e dos sistemas naturais.

Com base na perspectiva sócio-interacionismo, podemos concluir que a Educação Ambiental, banhada por este referencial epistemológico, teórico e metodológico, representa uma condução do pensamento, da linguagem e do comportamento para a implantação de processos relacionais interativos instituintes de complexos dialógicos e dialéticos que geram compreensões superadoras dos simplismos reducionistas inerentes ao pensamento dualista.  Nesta direção, a Educação Ambiental, é um referencial estruturante de contextos históricos diferenciados, incorporadores das complexidades relacionais das totalidades construídas histórica e socialmente.
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