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A Educação Ambiental não raramente é tida como sendo um campo de trabalho da área das 
ciências físicas e biológicas, dominada historicamente por visões preservacionistas e 
conservacionistas que acabam somente perpetuando a ideia de separação entre natureza e 
sociedade. Trazendo outras correntes de Educação Ambiental, é possível de se perceber a 
Geografia como ciência senão balisadora pelo menos marginal de diversas ações neste 
campo, como as correntes biorregionalista, etnográfica, crítica, de sustentabilidade. 
Apresentando a disciplina de Geografia como possibilidade para a mudança de olhar, este 
trabalho busca apontar o potencial de ação da Educação Ambiental tendo por base a ciência 
geográfica, através do trabalho com conceitos como lugar, paisagem, território, e do uso de 
metodologias e ferramentas tradicionalmente relacionadas à disciplina de Geografia, como 
as saídas a campo, o estudo do meio, os mapas, as imagens de satélite, as maquetes. Dentro 
dessa perspectiva, uma estratégia adotada pela Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre 
(RMPA) desde 1999 traz em seu cerne a aproximação entre esses dois campos de 
conhecimentos. O LIAU – Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano – propõe um 
diálogo de saberes entre a escola e a comunidade que traga como resultado o espaço escolar 
sendo utilizado como centro de saberes locais. Para tanto, alguns elementos destacam-se: a 
formação de um grupo de alunos monitores, que serão os multiplicadores do conhecimento 
adquirido; a construção de material que reflita a realidade local (mapas, maquetes, etc) e 
que possa ser disponibilizado para uso por toda a comunidade escolar; a realização de 
pesquisas de campo, para a fundamentação empírica do material a ser construído; e a 
criação de uma rede para articulação das ações a serem definidas pelo grupo. Este trabalho 
pretende, desta forma, desmistificar um pouco a relação entre a Educação Ambiental e a 
Geografia, através do estudo de caso do projeto LIAU na RMPA. 
Palavras-chave: Educação Ambiental – Geografia Educadora – LIAU – Rede Municipal 
de Ensino de Porto Alegre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Da necessidade de se mudar o olhar  
 

Ao se olhar para as mais de quatro décadas do surgimento do movimento ambientalista, 

poucas mudanças significativas são percebidas no Brasil, em especial ao que se refere à 

esfera local. Em grande parte das comunidades, não somente as periferias das grandes 

cidades, mas também nos bairros de classe média/alta, é possível se ver inúmeros focos 

ilegais de deposição de resíduos, manejo e remoção inadequada de áreas de mata ciliar e 

construções em áreas de risco, entre outras inúmeras situações que demonstram o 

distanciamento entre sociedade e natureza, apesar da criação de leis que visam proteger e 

conservar áreas específicas (Lei nº 6938/81 – Politica Nacional do Meio Ambiente; Lei nº 

9985/00 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza; e Lei nº 4771/65 – 

Lei das Florestas, entre outras). O que se percebe, outrossim, é a dificuldade de se efetivar a 

aplicação das leis ambientais, que dependem de fiscalização permanente, o que não ocorre 

por falta de servidores com essa função. Um exemplo interessante é o Código de Limpeza 

Urbana da cidade de Porto Alegre, RS, Brasil, instituído através da Lei Complementar nº 

728, de 08 de janeiro de 2014, que prevê multa para o descarte inadequado de resíduos, 

tendo 2 fiscais responsáveis pela cidade com quase 500km² de área. 

Paralela à fiscalização, a legislação brasileira, desde a implementação da Política 

Nacional do Meio Ambiente, em 1981, apresenta a Educação Ambiental como uma ação a 

ser realizada nas escolas, para a efetivação de um meio ecologicamente equilibrado, tendo 

essa esfera sido ampliada, em 1999, com a criação da Política Nacional de Educação 

Ambiental, para a educação não-formal, através da exigência da realização de ações 

também pelas empresas públicas e privadas. 

No cenário mundial, a Educação Ambiental surgiu dentro de um contexto que entendia 

a natureza e sociedade como distintas, no momento pós Conferência de Estocolmo (vide 

Carta de Belgrado1), trazendo, dentre seus objetivos: 
 

Formar uma população mundial consciente e preocupada com o meio 
ambiente e com os problemas associados, e que tenha conhecimento, 
aptidão, atitude, motivação e compromisso para trabalhar individual e 

                                                 
1 A “Carta de Belgrado” foi elaborada ao final do encontro realizado em Belgrado, Iugoslávia, em 1975, 

promovido pela UNESCO, conhecido como Encontro de Belgrado.  Esse encontro foi uma resposta às 
recomendações sugeridas na Conferência de Estocolmo, ocorrida em 1972.  



coletivamente na busca de soluções para os problemas existentes e para 
prevenir novos. (Carta de Belgrado, p. 3.)2  

 

Ainda que buscasse a “solução dos problemas da sociedade”, a Educação Ambiental 

nesse contexto estava dominada por visões preservacionistas e conservacionistas, que 

tomaram conta das primeiras décadas do debate acerca da crise ambiental, traduzindo a 

natureza como um recurso a ser preservado – vide conceito de desenvolvimento 

sustentável, surgido com o Relatório Brundtland3, que o definia como “o desenvolvimento 

que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades”. A Educação Ambiental seria o mecanismo 

pelo qual se trabalharia com a população em geral (não somente de uma forma sistemática, 

na escola, apesar de principalmente nela, mas também em outros espaços) para que essa 

pudesse “conscientizar-se” acerca da problemática ambiental como uma questão coletiva, 

através de um maior contato com a natureza e fosse, assim, instrumentalizada para “fazer a 

sua parte”, preservando-a dos “males causados pelos seres humanos”. 

Por que motivos, então, ainda é possível presenciar situações como as descritas no 

início desse artigo? 

 Ocorre que a crise ambiental não é consenso entre os pesquisadores. Alguns autores 

vêem a crise ambiental como uma crise de paradigma. Entendem a crise não como um 

conjunto de problemas ambientais, mas sim como uma das formas de ver a relação entre 

sociedade e natureza – a forma determinada pelo mundo moderno, pelo eurocentrismo, pelo 

ocidente. Porto Gonçalves (2004) afirma ser a separação homem-natureza uma 

característica do mundo ocidental. Assim, o modo de vida ocidental, com as relações 

girando em torno do capital e do consumismo, cria um abismo entre a natureza e sociedade, 

uma vez que vê o homem como externo à natureza sendo, dessa forma, necessário dominá-

la (p.35). A noção de ambiente, dentro dessa perspectiva, está intimamente ligada à ideia de 

natureza. No entanto, cada sociedade, de acordo com a sua cultura, elabora, através de suas 

próprias percepções, a sua representação social. Essa representação será determinante nas 

relações que a mesma estabelecerá com o ambiente, por meio do seu modo de vida. Ou 

                                                 
2  http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/deds/pdfs/crt_belgrado.pdf 
3  O Relatório Brundtland, denominado Nosso Futuro Comum, foi elaborado pela Comissão Mundial sobre 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, ligada à Organização das Nações Unidas (ONU) e publicado em 
1987. 



seja, existem outras formas de ver a relação entre sociedade e natureza onde a natureza não 

se resume a simples fornecedora de recursos. Afirma ainda que é preciso ouvir essas outras 

racionalidades para que a relação homem-meio estabelecida em grande parte do planeta 

desde a modernidade possa ter outro significado. O autor traz ainda a provocação de que, 

tendo o movimento ecológico nascido dentro dessa “lente”, mesmo que busque apropriar-se 

de outras concepções, ainda assim apresenta valores e princípios que remontam a essa visão 

de mundo. 

Em consonância com o autor, Carvalho (2011) acredita que só a mudança do olhar 

pode ser capaz de proporcionar o deslocamento da visão de natureza sob a ótica das 

ciências naturais, da biologia, para o mundo da vida, das humanidades, e também dos 

movimentos sociais, mais complexo e abrangente (p.38). Ao resgatar na Educação 

Ambiental a questão social, Carvalho busca uma aproximação da EA com as ciências ditas 

humanas, em contraponto a uma concepção que localizava a EA dentro das ciências 

naturais, quando por ocasião de seu surgimento na década de 70.  

Segundo a autora, 

 
A visão socioambiental orienta-se por uma racionalidade complexa e 
interdisciplinar e pensa o meio ambiente não como um sinônimo de 
natureza intocada, mas como um campo de interações entre a cultura, a 
sociedade e a base física e biológica dos processos vitais, no qual todos os 
termos dessa relação se modificam dinamicamente e mutuamente. Tal 
perspectiva considera o meio ambiente como espaço relacional, em que a 
presença humana, longe de ser percebida como extemporânea, intrusa ou 
desagregadora, aparece como um agente que pertence à teia de relações da 
vida social, natural e cultural e interage com ela. Assim, para o olhar 
socioambiental, as modificações resultantes da interação entre seres 
humanos e a natureza nem sempre são nefastas; podem muitas vezes ser 
sustentáveis, propiciando, não raro, um aumento da biodiversidade pelo 
tipo de ação humana ali exercida. (CARVALHO, 2011, p. 37). 

 

Carvalho apresenta a crise ambiental como oriunda da adoção de determinados modos 

de vida. Ou, como afirma Porto Gonçalves, talvez não exista uma crise ambiental, mas sim 

uma crise de paradigma, de modo de ver a relação sociedade-natureza. De qualquer forma, 

ao se buscar soluções, as novas “lentes” a serem adotadas deverão permitir que se veja uma 

outra forma de relação entre natureza e sociedade – um outro paradigma. Nesse contexto, 

Carvalho aponta para uma lente socioambiental, que considere o ambiente como espaço 



relacional e que proporcione a discussão do papel do ser humano nesse espaço, trazendo a 

Educação Ambiental como prática educativa que deve superar a visão ingênua da questão: 

 

Ao construir-se como prática educativa, a EA posiciona-se na confluência 
do campo ambiental e as tradições educativas, as quais vão fluir na 
formação de diferentes orientações pedagógicas no âmbito da EA ou, dito 
de outro modo, produzir diferentes educações ambientais. Contudo, é 
importante não esquecer que esse encontro entre o ambiental e o 
educativo, no caso da EA, se dá como um movimento proveniente do 
mundo da vida – não da puramente biológica, mas da vida refletida, ou 
seja, do mundo social. (CARVALHO, 2011, p.151). 

 

Ao buscar a superação de uma análise puramente biológica da problemática ambiental 

como se a natureza fosse externa ao ser humano, o foco passa a ser nos aspectos sociais que 

circundam a questão, aproximando desta forma a temática ambiental da ciência geográfica. 

Outrossim, o percurso da abordagem ambiental exige uma visão de mundo que ultrapasse 

os limites dos interesses individuais e as fronteiras, reais e imaginárias, do nosso espaço de 

ação. A educação ambiental, enquanto educação política, necessita de encontros e diálogos 

entre culturas, conhecimentos e opiniões diferentes e inicia, estimula e consolida laços de 

cooperação e solidariedade. A compreensão das diferentes representações deve ser a base 

da busca de solução para os problemas ambientais. Nesse contexto, a Geografia aparece 

como grande aliada para que se entenda o complexo mundo das relações que compreendem 

a vida. 

  

2. As diversas concepções de educação ambiental e sua relação com a Geografia 

 

 Quando se houve falar em Educação Ambiental na escola, o senso comum nos remete 

muito frequentemente à ações educativas relacionadas à reciclagem dos resíduos, ou por 

vezes à horta escolar, na maioria das vezes coordenadas por professores com formação em 

Biologia, em eventos pontuais como Feiras de Ciências, ou em projetos no turno inverso. 

Apesar da Lei 9795/99 apresentar princípios básicos para a Educação Ambiental bastante 

abrangentes, destacando no artigo 4º, parágrafo I, os enfoques humanista, holístico, 

democrático e participativo, e no parágrafo II, a concepção do meio ambiente em sua 

totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o 



cultural, o que se percebe, na maioria das escolas, ainda é o enfoque preservacionista e 

conservacionista, que perpetua e aprofunda o distanciamento entre o ser humano e a 

natureza. Loureiro (2012) apresenta uma importante crítica à generalização da educação 

ambiental, apontando que, no discurso falacioso e harmonioso feito em nome da “salvação 

do planeta”, cria-se a ilusão de que todos que fazem educação ambiental estão dentro de 

uma mesma orientação e visão de mundo. 

Ao entender a opção por uma determinada ação, metodologia, ferramenta, tema, 

como um ato político, é possível se perceber algumas concepções de educação ambiental 

praticadas nas escolas. Mesmo quando se trabalha o simples ato de separar os resíduos, uma 

visão de mundo está por trás dessa escolha. Usar um jogo com imagens dos resíduos ou 

proporcionar uma conversa com um catador trarão diferentes resultados, como nos traz 

Reigota (2009), 

 

O processo pedagógico da Educação Ambiental como educação política 

enfatiza a necessidade de se dialogar sobre e com as mais diversas 

definições existentes, para que o próprio grupo (alunos e alunas e 

professores e professoras) possam construir juntos uma definição que seja a 

mais adequada para se abordar a problemática que se quer conhecer(...) 

(REIGOTA, 2009, p. 37) 

 

 

Nesse sentido, buscou-se apresentar um pouco da síntese feita por Sauvé (2005) em 

um artigo intitulado Cartografia das correntes de Educação Ambiental para que se 

pudesse compreender um pouco dessa dimensão das diferentes ações em EA que ocorrem 

nas mais diversas esferas. Sem entender cada corrente como fechada em si mesma, e 

considerando que as mesmas se entrelaçam, apresentando superposições de ideias e 

concepções, a autora aponta quinze correntes, que surgiram desde a década de 70, quando o 

movimento ambientalista começa a tomar forma, dividindo-as inicialmente em correntes 

tradicionais e correntes recentes. Nesse momento, será enfocado somente um aspecto 

abordado por Sauvé, por apresentar mais claramente a relação com a Geografia, tema deste 

artigo, que é a concepção de natureza e ambiente que a corrente analisada apresenta. Segue 

abaixo uma adaptação da tabela original: 



 Concepção de natureza e/ou ambiente 

Corrente Naturalista 

Reconhece o valor intrínseco da natureza, acima e além 
dos recursos que ela proporciona e do saber que se possa 
obter com ela. Entende o ser humano como natureza e 
busca aproximar-se dela principalmente pelo enfoque 
sensorial. 

Corrente 
Conservacionista/Recursionista 

Natureza como recurso econômico, que deve ser 
preservada para que não falte.  

Corrente Resolutiva Ambiente como conjunto de problemas a serem 
resolvidos. 

Corrente Sistêmica Ambiente como sistema de relações entre elementos 
biofísicos e sociais. 

Corrente Científica 
Ambiente como fator atrativo para o desenvolvimento 
da ciência; objeto de conhecimento para escolher uma 
ação/solução. 

Corrente Humanista 
Ambiente como um conjunto de elementos biofísicos, 
envolvendo suas dimensões históricas, culturais, 
políticas, econômicas, estéticas, etc. 

Corrente Moral/ética Objeto de valores. Relação entre ser humano e ambiente 
de ordem ética. 

Corrente Holística 
Não existem concepções únicas: depende da visão de 
mundo individual e das múltiplas dimensões das 
realidades socioambientais. 

Corrente Biorregionalista 

Utiliza o conceito de biorregião: espaço geográfico 
definido por suas características naturais e pelo 
sentimento de identidade entre as comunidades humanas 
que ali vivem. 

Corrente Práxica 
Ambiente como objeto de ação imediata através da 
pesquisa-ação. Mudanças imediatas de ordem 
socioambiental e educacional.  

Corrente de Crítica Social 

As concepções devem originar-se da análise das 
diversas dinâmicas sociais que estão na base das 
realidades e das problemáticas ambientais (diálogo entre 
os saberes).  

Corrente Feminista 
A dominação da natureza está ligada às relações entre 
homens e mulheres, fazendo parte do complexo campo 
das relações de poder. 

Corrente Etnográfica Os conceitos de natureza e ambiente variam de acordo 
com a cultura de referência das comunidades. 

Corrente da Ecoeducação Ambiente como esfera de interação essencial para a 
ecoformação. 

Corrente da Sustentabilidade Natureza como recurso econômico que deve ser 
conservado e equitativamente compartilhado. 

Fonte: adaptado de Sauvé (2005). 



 

 Dentre as correntes trazidas por Sauvé, as correntes Sistêmica e Humanista,   

consideradas tradicionais, utilizam-se de elementos biofísicos e sociais em suas 

fundamentações, indo além da visão preservacionista da EA. A corrente Sistêmica procura 

observar a relação entre os componentes biofísicos e sociais do ambiente para entender o 

conjunto como um todo. Apesar de ter origem na Ecologia, ciência que tem seu cerne na 

Biologia, é possível utilizar-se dessa corrente no ensino de Geografia escolar, uma vez que 

permite, através de saída a campo e/ou pesquisas, a identificação dos atores e fatores 

(inclusive humanos) responsáveis por uma determinada situação; as interações entre os 

elementos; as estruturas nos quais os fatores (ou seres humanos) intervêm (redes de 

transporte, comunicação, etc); e as regras ou leis que regem a vida desses elementos 

(fluxos, territórios). Indo além, a corrente Humanista percebe o ambiente como mais que 

um conjunto de elementos biofísicos, acrescentando ainda as dimensões históricas, 

culturais, políticas, econômicas, estéticas, utilizando-se para tanto do conceito de paisagem. 

Atividades como leituras e representações da paisagem, observações livres e dirigidas, 

estratégias de itinerários, entrevistas com a comunidade, são exemplos da metodologia 

utilizada pela corrente, e que costumeiramente são apropriadas pelas aulas de Geografia. 

Mesmo a visão Naturalista entende o ser humano como pertencente à natureza, porém 

buscando uma aproximação em termos contemplativos, através do qual se pretende relação 

de “conhecer para cuidar”. O enfoque experencial é a metodologia utilizada, com as salas 

de aula ao ar livre e expedições para conhecer o mundo natural, que podem resultar numa 

interessante análise do espaço geográfico. 

 As correntes mais recentes mostram, em sua maioria, uma maior flexibilização em 

relação aos conceitos, estando mais aberta à diversidade de leituras e modos de vida. 

Permitem uma maior participação de todos os atores envolvidos no processo de construção 

de um projeto de EA, buscando com isso um maior envolvimento que tenha como resultado 

as transformações individuais e coletivas necessárias para que as mudanças na relação com 

o ambiente aconteçam. 

 Em relação à análise do espaço geográfico, destaca-se a corrente Biorregionalista. A 

Geografia pode ser entendida como a disciplina que sustenta a concepção biorregional da 

EA. Essa corrente parte do conceito de biorregião e busca desenvolver o sentimento de 



pertencimento ao lugar, para fazer brotar o compromisso com a valorização deste. Nesse 

contexto, a participação da comunidade é muito importante, uma vez que após a exploração 

e a elaboração de mapas conceituais expressando o conhecimento adquirido, parte-se para a 

discussão coletiva das possíveis soluções para os problemas identificados na comunidade. 

Outras correntes apresentam ainda objetivos, metodologias, concepções, que 

aproximam a Educação Ambiental não especificamente da Geografia, mas de uma proposta 

de educação libertadora. Merecem destaque nesse sentido as correntes Práxica, que trabalha 

com a pesquisa-ação para a resolução de problemas; a Crítica, que busca a construção de 

uma postura crítica, resultante do diálogo de saberes, e a Etnográfica, que direciona para o 

conhecimento de outras formas de relação com a natureza, vide discussão trazida 

anteriormente sobre a crise ambiental X crise paradigmática.  

Trabalhando com conceitos como natureza, ambiente, região, lugar, paisagem, 

território, cultura, a Educação Ambiental tem na Geografia escolar uma grande aliada, uma 

vez que análise socioambiental do espaço percebe-se muito mais complexa que a visão 

puramente biofísica proporcionada pelas Ciências Físicas e Biológicas quando a mesma 

não consegue interagir com outras áreas do conhecimento. A concepção socioambiental da 

educação ambiental, trazida neste artigo por Carvalho,  

 
(...) orienta-se por uma racionalidade complexa e interdisciplinar e pensa 
o meio ambiente não como sinônimo de natureza intocada, mas como um 
campo de interações entre a cultura, a sociedade e a base física e biológica 
dos processos vitais, no qual todos os termos dessa relação se modificam 
dinâmica e mutuamente. Tal perspectiva considera o meio ambiente como 
espaço relacional, em que a presença humana, longe de ser percebida 
como extemporânea, intrusa ou desagregadora, aparece como um agente 
que pertence à teia de relações da vida social, natural e cultural e interage 
com ela. (Carvalho, 2011, p. 37). 
 
 

Posto isto, o uso de conceitos tidos como geográficos e de metodologias de ensino 

amplamente utilizadas pela disciplina de Geografia (construção de mapas e maquetes, 

trabalho com imagens de satélites, saídas a campo e estudo do meio) proporcionando o 

tangenciamento da EA com a ciência geográfica. 

Nesse ínterim, a Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, através de um projeto 

chamado de Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano (LIAU), introduziu, em 1999,  



uma visão socioambiental na EA. Uma proposta de “troca de lentes” para se trabalhar a 

Educação Ambiental – e que pode ser visto, dependendo da leitura, como uma abordagem 

da Geografia educadora fora do contexto da sala de aula.  

 

 

3. O LIAU como possibilidade para a interlocução Educação Ambiental/Geografia 

educadora 

 

Tendo como base uma formação para professores oferecida pela Secretaria Municipal 

de Educação de Porto Alegre (SMED) e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) para a instrumentalização dessa rede para o uso do Atlas Ambiental de Porto 

Alegre, ocorrida em 1999, o projeto LIAU teve início nas aulas de geografia da professora 

Cleonice Carvalho, na EMEF Profª Judith Macedo de Araújo. Buscando trabalhar o lugar 

onde a escola está inserida, a professora deu início ao intenso trabalho de reconhecimento 

dos elementos que formam a base física do lugar, para construir junto aos alunos e 

comunidade uma proposta de intervenção naquele espaço. Sua principal fonte de consulta 

era o Atlas Ambiental. 

Depois de 3 anos, a professora ganhou horas para desenvolver o projeto no turno 

inverso ao das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Iniciava-se, assim, um trabalho 

em Educação Ambiental que se tornou referência mundial e hoje está presente em mais de 

30 escolas municipais. 

Para Soletti et ali,  

 
O LIAU (Laboratório de Inteligência do Ambiente Urbano) é uma 
estratégia pedagógica que traz a compreensão do lugar do humano na 
complexa rede de relações que é a vida, aponta para um novo paradigma 
educacional, no qual a troca de saberes, promovida por meio do diálogo 
inter-etnicoracial, traz a reunião das diferentes áreas e níveis do 
conhecimento. (...) essa estratégia sensibiliza-nos a perceber nossa parcela 
de responsabilidade na gestão ambiental urbana, buscando assim, 
construir melhorias efetivas na qualidade de vida da cidade através de 
soluções sustentáveis a partir da escola (2010, p. 11). 

 

O LIAU, enquanto estratégia pedagógica, constitui-se de um laboratório onde os alunos, 

chamados de monitores, reúnem-se em turno inverso ao de suas aulas, no mínimo duas 



vezes na semana, sob a coordenação de um(a) professor(a), para articular ações que 

envolvam o conhecimento do lugar onde a escola está inserida, e assim produzir 

significados e construir nos sujeitos relações com o lugar que são essenciais para que se 

percebam os desejos e necessidades de transformação da sua realidade pela própria 

comunidade escolar. Essa construção se dá através do manuseio dos mapas temáticos do 

Atlas Ambiental de Porto Alegre, da produção de materiais didáticos, das saídas de campo 

para estudo do meio, das conexões existentes com outras escolas e com outros elementos da 

sociedade, como outras secretarias e departamentos municipais, que propiciam ao educando 

uma aproximação de um saber técnico institucional com um saber concreto, vivencial, mas 

que se dá, especialmente, através do diálogo entre esses vários sujeitos. 

Outros elementos foram considerados importantes para o trabalho com o LIAU (Osorio, 

2013):  

- a cognição empírica do lugar através de saídas a campo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Alunos do LIAU da EMEF Prof. Anísio Teixeira em saída a campo. Fonte: Rian Lopes 2014. 

 

- o diálogo de saberes, realizado através da utilização de outras fontes de consulta 

que extrapolem o saber acadêmico constituído;  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita de 4 LIAUs à Aldeia mbyá guarani Anhentenguá. Fonte: Andréa Osorio, 2011 
 

- o protagonismo dos monitores, tanto na definição do objeto de estudo quanto no 

planejamento das ações a serem feitas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitores do LIAU da EMEF Judith Macedo de AraújoGilberto Jorge realizando um trabalho com 
alunos menores. Fonte: Andréa Osorio, 2014. 

 

- a produção do material a ser utilizado nas ações dos monitores (mapas, jogos, 

vídeos, etc.); 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitores do LIAU da  EMEF Sen. Alberto Pasqualini construindo material para o trabalho com as 
outras turmas. Fonte: Andréa Osorio, 2014. 

- a escola sendo o centro de saberes locais, espaço onde a comunidade troca 

conhecimento na busca por informações; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIAU da EMEF Grande 
Oriente realizando oficina de geração de renda com a comunidade. Fonte: Andréa Osorio, 2012. 

 

O LIAU, sendo uma estratégia da educação ambiental, pretende-se interdisciplinar e 

transversal. Porém a relação entre LIAU e geografia escolar/educadora é bastante íntima. 



Está presente, principalmente, nos materiais utilizados para o estudo do lugar (mapas, 

imagens de satélite, maquetes) e na metodologia usada para (re)conhecimento do espaço 

(estudo do meio). Aparece, também, nas particularidades de cada LIAU, onde são 

utilizados, explicita ou implicitamente, os conceitos utilizados pela geografia escolar. Ao 

debater com o grupo de monitores as causas da poluição do arroio (conceito de paisagem - 

EMEF Presidente Vargas); ao optarem por não fazer saídas a campo porque a escola está 

numa parte perigosa da Restinga (conceito de território - EMEF Lidovino Fanton); ao 

trabalhar com a questão indígena promovendo jogos de futebol entre os alunos e as crianças 

kaingang (conceito de identidade - EMEF Chapéu do Sol), a problemática ambiental amplia 

seu campo de visão e torna-se socioambiental, e, tendo como base o espaço geográfico, 

tenta responder a tais questões. A aproximação com a Geografia é uma possibilidade para a 

Educação Ambiental buscar uma (outra) relação com o espaço. E o LIAU, uma boa 

estratégia para isso. 

 

 

4. Considerações finais 

 

Uma característica das atividades consideradas como Educação Ambiental, geralmente 

desenvolvidas nas escolas, é o fato delas serem, na maioria das vezes, desvinculadas da sala 

de aula, à margem dos programas das diferentes disciplinas. São comuns as exposições 

sobre meio ambiente, semanas do meio ambiente, semanas da água, reciclagem de lixo e de 

papel, plantio de mudas, plantas medicinais, hortas, etc. A questão ambiental vista e 

trabalhada sem a dimensão espacial torna-se uma simples atividade curricular, uma tarefa, 

um conteúdo qualquer. A existência de uma Educação Ambiental que não dimensiona as 

transformações sócio-espaciais reduz a ação a um mero “fazer por fazer”. Uma Educação 

Ambiental realmente crítica, política e transformadora tem como (boas) possibilidades de 

fundamentação e ação o uso dos conceitos anteriormente citados – ambiente, lugar, 

território, paisagem – e a metodologia do estudo do meio.  

A apropriação da Educação Ambiental pela disciplina de Geografia torna possível que 

se percebam outros temas, outras situações, outros problemas para serem trabalhados, ou os 

mesmos temas, situações e problemas sob outros pontos de vista. 



Kaercher (2014, p. 21) fala que “existir implica, necessariamente, fazer Geografia, 

transformar a natureza em espaços cotidianos: prédios, estradas, plantações, fábricas, etc. 

Para que possamos existir precisamos fazer Geografia, transformar a natureza.” E ao pensar 

de que forma essa transformação acontece, pensar as relações cotidianas com outros seres 

humanos e espécies animais e vegetais, numa perspectiva que garanta a possibilidade de se 

viver dignamente, fazemos Educação Ambiental (Reigota, 2009, p.13). A Geografia é uma 

das áreas do conhecimento que embasam as ações de Educação Ambiental. Não é a única. 

Mas traz uma importante e essencial contribuição para a construção de uma visão crítica e 

socioambiental acerca da questão ambiental.  
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