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Educação Ambiental e seus fundamentos epistemológicos: a produção científica do campo

Ementa: O minicurso pretende contribuir com a análise a respeito dos fundamentos epistemológicos que se produzem no
campo de saber da Educação Ambiental (EA), especialmente no Brasil. Trata-se de apresentar um panorama histórico,
teórico e metodológico dos estudos que vem produzindo a Educação Ambiental no país. Para isso, pretende-se discutir
sobre duas vertentes teóricas de grande relevância e repercussão no cenário da EA na atualidade, quais sejam:
Teorizações Críticas e Teorizações Pós-Críticas em Educação. Evidencia-se a presença de fundamentos pautados nessas
duas correntes de estudos no GT 22 da ANPEd, no EPEA (Encontro Pesquisa em Educação Ambiental) e no campo científico
presente em revistas qualificadas da área da Educação (SANTOS, 2018). Conceitos como de interdisciplinaridade,
emancipação e transformação social são os mais presentes ao tratar da vertente crítica, sendo assim nomeados por seus
autores. Estudos teóricos pautados em discurso, poder e resistência sustentam pesquisas que trazem os fundamentos
pós-críticos para o campo da EA. Analisa-se a repercussão desses elementos epistemológicos no que se refere aos campos
políticos, econômicos e culturais e suas contribuições para a seara da EA.

Objetivo: Analisar o campo de saber da Educação Ambiental e seus fundamentos epistemológicos a partir de sua
produção científica.

Metodologia: O minicurso será oferecido em dois encontros que pretendem seguir a seguinte metodologia:

1º momento: Mapeamento sobre as produções científicas em revistas qualificadas da Educação e em trabalhos
apresentados e/ou publicados no GT 22 da ANPEd e no EPEA;

2º momento: Problematização dos fundamentos epistemológicos que se produzem no campo das Teorias Críticas e das
Teorias Pós-Críticas Educacionais; evidência de tais fundamentos no interior da Educação Ambiental;

3º momento: Discussão do cenário epistemológico e suas decorrências políticas, econômicas e culturais no campo da
Educação Ambiental; 

4º momento: Apresentação de Grupos de Pesquisa que se dedicam a essas vertentes epistemológicas e que vêm
contribuindo fortemente para consolidação da área no cenário educacional.

Avaliação: Discussão no interior do GT a respeito do mapeamento apresentado e realização de uma análise de
conjuntura da EA em tempos de retrocesso; proposições de ações do grupo frente ao cenário da EA no país.
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