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Resumo: Os desequilíbrios ambientais causados pela falta de cuidado com o ambiente passaram 
a afetar direta e indiretamente uma grande parcela de seres humanos, visto que os impactos 
gerados pela dissociação entre homem e natureza são também de ordem social. Portanto, cabe à 
sociedade uma mudança de estilo e reforma do pensamento em relação ao ambiente em que 
vive. O objetivo deste artigo é ampliar a discussão sobre a epistemologia da educação ambiental 
considerando que este é um momento especial para a humanidade tendo em vista os desafios 
propostos pela reforma do pensamento e pelos novos estilos de pensamento que visam 
compreender as inter-relações entre sociedade e natureza e intervir reflexivamente sobre os 
problemas ambientais. A discussão sobre percepções e conceitos se dá na tentativa de repensar e 
de reintegrar o humano ao ambiente, pois não há como existir fora dele. Sendo assim, como 
professoras/pesquisadoras buscamos articular novos caminhos epistemológicos para a 
construção de um ensino educativo que dificilmente será compreendido fora do processo 
sociocultural contemporâneo. Concluímos provisoriamente que a epistemologia ambiental tende  
a  ser  abrangente,  permitindo que o professor  possa  estar  capacitado  a  compreender  alguns  
aspectos  que envolvem  a  dinâmica  dos  fenômenos  ambientais  e  sua  relação  com  a  
sociedade.  
Palavras - chave: Estilo de Pensamento. Reforma do Pensamento. Epistemologia. Educação 
Ambiental.  

Estilos y reforma del pensamiento: hacia una epistemología de la educación 
ambiental 

Resumen: Los desequilibrios ambientales causados por la falta de cuidado del medio ambiente 
comenzaron a afectar directa e indirectamente a una gran parte de los seres humanos, ya que los 
impactos generados por la disociación entre el hombre y la naturaleza son también de orden 
social. Así que le corresponde a la sociedad un cambio de estilo y una reforma del pensamiento 
en relación al medio ambiente en el que vive. El propósito de este artículo es ampliar el debate 
sobre la epistemología de la educación ambiental considerando que este es un momento especial 
para la humanidad teniendo en cuenta los desafíos que plantea la reforma de pensamiento y 
nuevos estilos de pensamiento que pretenden comprender las interrelaciones entre la sociedad y 
naturaleza e intervenir reflexivamente sobre los problemas ambientales. La discusión acerca de 
las percepciones y conceptos se produce en el intento de repensar y reintegrar el medio 
ambiente humano, ya que no hay existencia posible fuera de él. Por lo tanto, como profesores / 
investigadores buscamos articular nuevos caminos epistemológicos para construir una 
enseñanza educativa que difícilmente será entendida fuera del proceso socio-cultural 
contemporáneo. Concluimos provisionalmente que la epistemología ambiental tiende a ser 
global, permitiendo que el profesor sea capaz de entender algunos aspectos que involucran la 
dinámica de los fenómenos ambientales y su relación con la sociedad.  

Palabras clave: Estilo de Pensamiento. Pensamiento Reforma. Epistemología. Educación 
Ambiental. 



Styles and reform of thought: in search of a epistemology for environmental 
education 

Abstract: Environmental imbalances caused by lack of care for the environment began to affect 
directly and indirectly a large portion of humans, since the impacts generated by the dissociation 
between man and nature are also of social order. So it is up to society a change of style and 
thought reform in relation to the environment in which he lives. The purpose of this article is to 
broaden the discussion of the epistemology of environmental education considering this is a 
special moment for mankind in view of the challenges posed by the reform of thought and new 
styles of thought that aim to understand the interrelationships between society and nature and 
intervene reflexively about environmental problems. The discussion about perceptions and 
concepts occurs in the attempt to rethink and reintegrate the human environment because there 
is no way out of it exists. Therefore, as teachers / researchers seek to articulate new 
epistemological ways to build an educational teaching that is hardly understood outside of 
contemporary sociocultural process. Provisionally concluded that environmental epistemology 
tends to be comprehensive, allowing the teacher to be able to understand some aspects that 
involve the dynamics of environmental phenomena and their relationship with society. 
Key words: Style of thought. Thought reform. Epistemology. Environmental education. 

 
 

 

Considerações iniciais 

 

Os desequilíbrios ambientais causados pela falta de cuidado com o ambiente passaram 

a afetar direta e indiretamente uma grande parcela de seres humanos, visto que os impactos 

gerados pela dissociação entre homem e natureza são também de ordem social. Portanto, cabe à 

sociedade uma mudança de estilo e reforma do pensamento em relação ao fato do homem não 

poder “ser conceituado sem o seu meio ambiente”. Considera-se que a relação “Homem-Meio 

Ambiente é íntima, contínua e afetiva, sendo, por conseguinte uma interação necessária e 

universal” (Oliveira, 2002; 26). 

Essa relação é também realçada pelas palavras de Edgar Morin (2008) ao descrever que o 

ser humano é ao mesmo tempo físico, psíquico, biológico, cultural, social e histórico. 

Entretanto, segundo o referido autor,  esta unidade complexa da natureza humana não é 

privilegiada na educação, sendo totalmente desintegrada por meio das disciplinas, dificultando a 

nossa compreensão sobre o sistema vivo. A segmentação das disciplinas impede-nos de 

reconhecer “o que é tecido junto”, ou seja, a complexidade, a interdependência do 

conhecimento.  

A problemática ambiental caracterizada pela ruptura ser humano-natureza, é um dos 

fundamentos da crise de civilização na modernidade. Esta separação resultou de um longo 

processo de distanciamento por meio do qual o homem passou a reconhecer-se por atributos que 

o distinguiam daqueles que não eram homens ou animais, vegetais e objetos inanimados. Morin 

(1997; 14) amplia esta discussão afirmando que ainda hoje, os “conceitos de que nos servimos 



para conceber a nossa sociedade – toda a sociedade – estão mutilados e conduzem a ações 

inevitavelmente mutiladoras”. Aqui se destaca a questão da sustentabilidade3 como fundamento  

para o bem estar da humanidade devendo ser centrada, num complexo sistema holístico, onde as 

forças produtivas estejam em harmonia com o meio ambiente, coexistindo de forma compatível 

e interdependente para alcançar um desenvolvimento econômico social com um meio ambiente 

saudável.  

Nessa perspectiva, a crise socioambiental tem se tornado uma discussão significativa 

para a fundamentação de nossas ideias como professoras/pesquisadoras, por retroalimentar 

ainda que com tímidas argumentações, a consolidação do coletivo de pesquisadores da área de 

educação ambiental. Por se tratar de uma área emergente, observamos certa dificuldade em 

situarmos as pesquisas, a epistemologia e os fundamentos das temáticas nas ciências do 

ambiente e/ou educação ambiental.  

O amadurecimento epistemológico da área de educação ambiental sedimenta-se e 

especifica-se de maneira formal, conceitual e compartilhada, permitindo a construção de um 

estilo de pensamento que poderá fundamentar a unidade social dos pesquisadores da educação 

ambiental. Isso porque a “Educação ambiental formal e não formal é um processo de práxis 

educativa, que tem por finalidade a construção de valores, atitudes, conceitos, habilidades, 

normas, saberes e práticas   partilhadas para a construção de um estilo de pensamento que 

contribua para a cidadania ambiental” (Lima, 2007;34). 

A “reforma do pensamento” apresenta-se como uma estratégia de resposta ao desafio 

proposto acima. Uma reforma permitiria “a ligação de duas culturas dissociadas. Trata-se de 

uma reforma não programática, mas paradigmática, concernente a nossa aptidão para organizar 

o conhecimento” (Morin, 2008; 26). Amplia-se dessa forma,  a definição de ensino que não 

pode mais ser tratado apenas como conhecimento técnico, mas sim como um conhecimento 

humanista. Importa que seja um  “ensino educativo”4, aquele que só será obtido com a reforma 

do pensamento; “...a palavra “ensino” não me basta, mas a palavra “educação” comporta um 

excesso e uma carência” (2008;86). 

Mas quais seriam os fundamentos da educação ambiental?  

Como professoras/pesquisadoras buscamos articular novos caminhos epistemológicos 

para a construção de um ensino educativo, que não pode ser compreendido fora do processo 

sociocultural contemporâneo. Apartado do meio ambiente o homem se distanciou tanto da 

natureza que comprometeu o desenvolvimento de uma consciência ecológica. Essa separação é 

resultado de um longo e durável processo tendo em vista que os próprios “conceitos de que nos 

servimos para conceber a nossa sociedade – toda a sociedade – estão mutilados e conduzem a 

ações inevitavelmente mutiladoras” (Morin, 2002; 14).  

Sendo assim, necessitamos de uma Educação Ambiental capaz de conscientizar e 

compreender as inter-relações entre sociedade/natureza para intervir nos problemas e conflitos 



ambientais (Carvalho, 2004). Empenhamo-nos então na reconstrução de percepções, conceitos e 

na tentativa de deflagrar  novas discussões capazes de reintegrar o humano ao ambiente, pois 

não há como existir fora dele.  

Por certo, a crise ambiental tem implicações profundas desafiando tanto os estilos como 

a reforma do pensamento (Morin, 2002), seria então um exercício de complexidade por meio 

do qual buscamos juntar o que por um longo tempo foi desconjuntado; mente e corpo, natureza 

e espírito, razão e emoção. Assim, para discutir estilo e reforma de pensamento buscamos tecer 

ideias fundantes de algumas teorias contemporâneas construindo pistas sobre uma 

epistemologia capaz de dar sustento às discussões da educação ambiental. 

 

Em busca de uma epistemologia para a educação ambiental 

As epistemologias estudadas pelas Ciências Sociais estão inseridas num processo 

evolutivo marcado por avanços e recuos próprios à necessidade de novas elaborações 

metodológicas para a compreensão da complexidade das sociedades e práticas contemporâneas. 

A questão ambiental que hoje nos aflige, leva-nos a reconhecer e integrar ferramentas 

conceituais e metodológicas diversas, de modo a torna-las inteligíveis à práticas educativas que 

desenvolvemos.  

Assim, a busca de um “novo olhar” para a educação ambiental inclui ampliar a 

compreensão simplificadora herdada da ciência cartesiana, que ainda hoje marca nosso 

conhecimento e as principais correntes de pesquisas de nosso tempo. Nesse sentido, a 

construção de estilos de pensamento passa a representar o maior desafio do pesquisador 

contemporâneo, que por um longo tempo, acreditou que tudo podia ser conhecido e controlado. 

No momento em que ordem das certezas é abalada pelo fim do pensamento único, e a crise dos 

paradigmas das ciências puras passa a considerar o imprevisível, ganhamos condições de 

compreender que o princípio da certeza é um dado fornecido por nossa  percepção de mundo 

fundamentada em ideias ingênuas  resguardadas pela cultura determinista que nos formou.  

Aos poucos, fomos compreendendo que a complexidade do real sob o ponto de vista do 

princípio sistêmico-organizacional (Morin, 2005) poderia ser compreendida como produto das 

inter-relações e das interações dos aportes epistemológicos de várias outras áreas do 

conhecimento científico. É esse princípio que nos permite religar o conhecimento do todo ao 

conhecimento das partes e vice-versa. O autor aspira um saber não fragmentado e reconhece a 

incompletude do conhecimento.  

A problemática ambiental e a sobrevivência do planeta têm sido assuntos bastante 

discutidos desde as últimas décadas do final do século XX. Muitos encontros, conferências, 

livros e assinaturas de protocolos locais e internacionais foram realizados. Entretanto, isso não 

tem sido suficiente para que a humanidade consiga conciliar o crescimento econômico com um 



desenvolvimento sustentável. Por certo, levaremos muito tempo para construir um estilo de 

pensamento capaz de mudar o paradigma da construção do conhecimento. 

Aqui é preciso destacar a importância de práticas educativas não prescritivas, mas 

como propostas pedagógicas voltadas à mudança de hábitos e práticas sociais. Como nos diz 

Morin (2008), é preciso desenvolver uma nova epistemologia para provocar “uma reforma do 

pensamento” ou ainda no sentido de Leff (2001), buscar uma nova racionalidade ambiental para 

subverter a ordem que acaba por definir o destino das sociedades. Desta forma, o conceito de 

ambiente deixa de ser uma categoria puramente biológica, para constituir “uma racionalidade 

social, configurada por comportamentos, valores e saberes, como também por novos potenciais 

produtivos” (Leff, 2001;224). Conforme esses autores, trata-se de uma mudança paradigmática 

na forma de perceber o mundo sem atribuir responsabilidades aos outros, mas a si próprio, 

configurando assim novas possibilidades de ação. 

A construção do conhecimento e as transformações sociais ocorrem por processos de 

continuidade/descontinuidade e por processos de rupturas. Nosso momento histórico começa a 

nos mostrar que a perspectiva aberta pelo paradigma clássico também fechou outras alternativas 

(Santos, 2000), outras possibilidades de conhecer. Essa tomada de consciência propicia o início 

de um processo de transição paradigmática, ou seja, o trânsito de um paradigma para outro. 

Esta é uma questão que vem sendo trabalhada por vários pesquisadores contemporâneos, 

comprometidos em compreender a construção de conhecimento e a transição paradigmática 

pela qual passa a humanidade. Entre estes estudiosos estão Morin (2008), Santos (2000) e Fleck 

(1986; 2009) discutindo a epistemologia do fato científico compreendido dentro da estrutura de 

um estilo de pensamento. 

De fato, o paradigma da ciência moderna passou a ser questionado pelas promessas de 

racionalização, tecnicistas garantindo sua hegemonia. Ao buscar resolver seus problemas, as 

sociedades também criaram outros. Os avanços tecnológicos trouxeram várias consequências 

societais, as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki são clássicos e tristes exemplos 

disso. Por essas consequências, a ciência moderna passou a ser questionada. Esta 

impossibilidade de resolver nossos problemas pelas técnicas gerou uma crise societal e 

epistemológica. Para Santos (2000), esta seria então, a chamada segunda ruptura 

epistemológica, já que a primeira se deu com o surgimento do racionalismo, através da busca de 

novos métodos capazes de explicar o mundo. 

Chegamos à pós-modernidade6 presenciando o desmoronamento de verdades absolutas e 

sem ter conseguido alcançar o progresso prometido. Fomos aprendendo que a verdade é relativa 

e, em meio a esse movimento, deparamo-nos com a necessidade de respeitar as diferenças e as 

subjetividades. Não que a humanidade tenha que abandonar a racionalidade alcançada, mas 

deve aprender a conviver com as diversas formas de manifestar a razão. 

Enfim, vivemos um tempo de incertezas, insatisfações e desejos, que podem associar-se 



numa força capaz de corroer a base do conhecimento estabelecido ou, mesmo, de paradigmas 

ocultos que governam a organização das ideias. Esta crise de reflexividade associa-se à crise das 

ideias, pois no campo científico, o especialista recusa as ideias generalizantes por considerá-las 

vazias (Morin, 2008;91). O contraditório é que nossa época produz, ao mesmo tempo, cegueiras 

e elucidações, ambas sem precedentes. A emergência do conceito de auto–organização criou 

condições para uma “revolução paradigmática” (Morin, 2008; 94). Essa revolução começou 

talvez por fragmentos, por aberturas, sem que os seus atores tivessem realmente consciência 

dela.  

Humberto Maturana, neurofisiólogo chileno e teórico construtivista, é outro estudioso que 

vem influenciando, nas últimas décadas, o pensamento científico do mundo inteiro ao repensar a 

teoria da Auto-organização7. Às teorias de auto-organização, interessam aqueles objetos que 

contêm interações não mecânicas de seus componentes. Voltadas à compreensão de sistemas 

complexos, tratam normalmente de organismos vivos, autoconstituintes, ou seja, sistemas que 

contêm neles mesmos as regras de sua constituição. Esses sistemas são capazes de auto 

preservar-se e de autodeterminar sua organização. As teorias de auto-organização se associam 

ao estudo da complexidade, por abordarem o objeto não mais como algo estático, mas como 

algo dinâmico forçado a se autoconfigurar sempre novo. Para Maturana, a validade da 

explicação científica não está na referência de uma realidade independente passível de controle, 

mas na construção de um mundo de ações, de forma contínua no compasso do nosso viver “O 

que explicamos é sempre uma experiência...” (Maturana, 2001; 55). É assim que seguimos 

construindo formas e explicando o mundo a partir de nós mesmos. 

Enfim, estudar fenômenos complexos é uma tendência de nossa época, e vários são os 

cientistas e pesquisadores envolvidos na busca de fundamentação para um novo paradigma 

científico, capaz de revolucionar nosso processo de conhecimento. Pierre Lèvy, filósofo 

contemporâneo destaca que vivemos numa sociedade que funciona em rede. Para ele vivemos 

num sistema de fluxos contínuos e em perene transformação. Nesse sentido, não há mais objeto 

que seja puramente técnico, mas processos em fluxos permanentes e interdependentes. Para o 

autor a interdependência está em nosso espírito(Levy,2003).  

Nesta perspectiva é que consideramos a necessidade cada vez maior de se construir um 

olhar plural e articulado. É nesta medida que destacamos a pertinência de uma abordagem capaz 

de articular diferentes pontos de vista para melhor focalizar um fenômeno em interação, um 

processo sociocultural contemporâneo. 

 

O Olhar do observador 

Ao reconhecer a complexidade do real, sua natureza homogênea e heterogênea, sua 

opacidade, sua multidimensionalidade, consideramos que um olhar plural poderia garantir-nos 



outras perspectivas que permitissem a complexificação de nossa racionalidade. Na tentativa de 

busca de uma epistemologia capaz de dar conta da questão ambiental, caminhamos ao encontro 

do olhar do observador como importante ponto de mutação. 

A episteme do observador tem como sua origem na experiência do observador, que é 

uma oportunidade de “aprender com o operar”, sendo entendido como uma “episteme 

cognitiva”. Para alguns  autores, a cognição como episteme do observador é um raciocínio 

complexo que “exige” uma participação qualificada das pessoas na formulação de estratégias 

ambientais (Lima,2007;46). E assim também se dá com as estratégias da construção do 

conhecimento em rede. 

Nesta linha de pensamento, temos grandes contribuições: 

 

Nós, cientistas, fazemos ciência como observadores explicando o que 
observamos. Como observadores somos seres humanos. Nós seres 
humanos, já nos encontramos na situação de observadores, observando 
quando começamos a observar nosso observar em nossa tentativa de 
descrever e explicar o que fazemos (Maturana, 2001; 126). 

 

Este observar é o que possibilitará diferenciar a linguagem dos diversos objetos que são 

trazidos para o domínio das descrições, explicações e reflexões. Assim, o observador só existe 

quando observa, independente do domínio operacional em que acontecem que pode ser uma 

experiência científica ou na vida cotidiana. A capacidade de observar é inerente ao ser humano e 

podem ser entendidos “como propriedades dadas, inexplicáveis ou ser explicadas mostrando de 

que modo surgem como resultado da Biologia do observador [...]” (Maturana, 2001; 126). 

Pode-se inferir, a partir de Daniel Silva (1998) e de Maturana (2001), que a observação 

dirigida é intencional e que gera ação. No entendimento de Fleck apud (Schäfer, Schnelle, 1986; 

23; Fleck, 2009) é um ver formativo, “[...] é um olhar direto e desenvolvido, não se trata de um 

observar ingênuo, sendo algo possível somente depois da introdução teórico prática e com certa 

experiência [...]”. 

Edgar Morin (2000; 113), utiliza-se de um exemplo na microfísica de Niels Bohr e 

colaboradores “[...] que sustentavam que não se pode disjuntar o sujeito e o objeto do 

conhecimento e que o mundo de nossa observação não pode ser purgado de seu observador”. 

Como foi mencionada, a observação gera uma ação, entendido aqui não só como algo externo 

ao corpo do sujeito. 

 
Estou chamando de ações tudo o que fazemos em qualquer domínio 
operacional que geramos em nosso discurso, por mais abstrato que ele 
possa parecer. Assim pensar é agir no domínio do pensar, andar é agir 
no domínio do andar, refletir é agir no domínio do refletir, falar é agir 
no domínio do falar, bater é agir no domínio do bater, e assim por 
diante, e explicar cientificamente é agir no domínio do explicar 
científico (Maturana, 2001; 128). 



 

Compreende-se, então, que, independentemente do domínio no qual o observador 

afirma que elas acontecem, todas as ações são fenômenos do mesmo tipo que ocorrem como 

resultantes da dinâmica de um sistema vivo. 

O homem vive no mundo das impressões imediatas, percepções e instintos, mas as suas 

ações são motivadas por necessidades complexas, pois podem abstrair, estabelecer relações, 

reconhecer as causas, fazer previsões, refletir, interpretar e tomar decisões. O universo da 

abstração permite-lhe utilizar o conhecimento sensorial e racional. 

A percepção existe porque o objeto é observado pelo sujeito de várias maneiras, 

posições e lugares. Não há percepção por inteiro de uma só vez em um só tempo e espaço A 

percepção é uma vivência, sensorial, cognitiva e significativa. 

Como foi visto acima, pode-se dizer que a observação é cientificamente coercitiva, ou 

seja, é uma ação dirigida. A percepção é entendida como uma ação do senso comum, sem 

intenção sensorial. Ela tem na experiência a principal fonte de produção do conhecimento que é 

um processo biopsicossocial. O conhecimento do senso comum apoia-se nas interpretações 

pessoais e subjetivas e é localmente situado. É um conhecimento concebido a partir da 

percepção que o sujeito tem sobre seu entorno. A percepção ambiental é, portanto, o processo de 

apreender o ambiente, protegendo. 

Humberto Maturana (2001; 19-20) enfatiza que o “[...] estudo da percepção me 

permitiram mudar meu modo de ver. No fundo, o que eu quero fazer é convidá-los a mudar seu 

modo de ver seu olhar”. Se o observar é um olhar dirigido, que traz consigo o peso da formação 

científica do observador, então, o que se pode buscar como epistemologia da educação 

ambiental? 

Como se dá a construção de uma inteligência coletiva, de um estilo de pensamento 

voltado a questões socioambientais? Como se institui a reforma do pensamento? 

Para Fleck (apud Shäfer e Schnelle, 1986; 23, Lima, 2007: 55) a mudança do estilo de 

pensamento:  

(...) é a possibilidade de mudar as normas, saberes e práticas 
partilhadas por um dado estilo de pensamento de um coletivo de 
Pensamento. Está relacionado ao progresso do conhecimento e 
consiste no Desenvolvimento Coletivo do Estilo de Pensamento, e tem 
três etapas: “Instauração”, “Extensão” e “Transformação do Estilo de 
Pensamento”. 

 

Ao nos questionarmos sobre em qual etapa estaríamos na mudança do estilo de 

pensamento, será sedutor pela vaidade individual atribuir-se que está em transformação. Se 

vários estudiosos e teóricos de nosso tempo afirmam que se aprende de formas diferentes, pode-

se inferir que também o conhecimento pode ser construído de forma diferenciada. A 



interlocução entre os seres humanos é permeada pelo peso da formação, mais uma categoria 

proposta por Fleck (apud Schäfer e Schnelle, 1986; 20, Lima, 2007: 55): 

 

(...) os conhecimentos compõem-se em sua maior parte do aprendido, 
não do novo. Porém há de ter presente que toda transmissão de 
conhecimento, durante o processo de aprendizagem, se produz de fora 
imperceptível (...) o conhecimento transmitido não é exatamente o 
mesmo do transmissor para o receptor. O conhecimento de transforma 
ao passar a outra pessoa. Essa recodificação do conhecimento seria 
uma fonte de inovação nas ciências e na sociedade. 

 
A bifurcação e articulação entre o individual e o coletivo estão expostas. Por um lado 

aprendemos que construímos conhecimentos de formas diferentes, que há o peso da formação e 

o ver formativo. Por outro lado, Levy (2000) dá destaque a inteligência coletiva como uma 

importante dimensão para a produção e disseminação do conhecimento. 

Pierre Lévy é enfático ao sinalizar que a produção  do  conhecimento  está  diretamente  

relacionada  às possibilidades  e  necessidades  de  uma  determinada  visão  social,  que  está 

estruturada no estilo de pensamento de diferentes culturas. A pós-modernidade questiona a  

teoria cartesiana e as noções  clássicas  de  verdade ( objetividade) para a construção da ciência.  

Vivemos então uma transição paradigmática em direção a um conhecimento local e  global, e a 

uma noção  de  conhecimento  que dá destaque a múltiplos olhares sobre a realidade.  

 

O estilo reforma o pensamento? Ou a reforma do pensamento muda o estilo? 

Encontramos nas categorias “estilo de pensamento” de Fleck(1986; 2009) e Lima ( 

2007) e “reforma do pensamento” de Morin(2000) uma possibilidade de discussão 

epistemológica para a educação ambiental. Para o primeiro autor, um campo de pensamento cria 

um estilo peculiar para cada época com utilização de uma linguagem própria. O 

desenvolvimento da ciência se daria por meio de estágios permeados por estilos específicos de 

pensamento. 

Para o autor acima referido, a complexidade é um problema e não uma solução. Pois o 

complexus significa o que foi tecido junto; o autor se contra a redução/simplificação. Assim, “as 

teorias científicas não são o puro e simples reflexo das realidades objetivas, mas co-produtos 

das estruturas do espírito humano e das condições  socioculturais do conhecimento” (Morin, 

2002 ;53). É preciso reformar o pensamento para pensar o complexo. O princípio da dialógica 

moriniana, um principio de complexidade dá-nos a possibilidade de juntar “estilo e reforma”. A 

dialógica, como associação de categorias, ao mesmo tempo, complementares e antagônicas, pois 

são “inúmeras dialógicas particulares no mundo físico, no mundo vivo e no mundo humano” 

(Morin, 2003;62). É nesse sentido que o estilo reforma o pensamento e a reforma do 

pensamento muda os estilos de pensamento. 



Cabe então, discutir as implicações da temática ambiental, compreendida como 

problema na sociedade contemporânea, para os processos de produção de conhecimento e seus 

produtos na área da educação ambiental em meio a estilos e reformas.  Schaff (1995) e Lima( 

2007)  apresenta a “tríade que aparece em todas as análises do processo de conhecimento (...): o 

sujeito que conhece o objeto do conhecimento e o conhecimento como produto do processo 

cognitivo.”. Nesse sentido, vale salientar o que se entende sobre a relação entre o sujeito e o 

objeto na qual não há preponderância de um dos elementos da relação, o que existe é a interação 

entre estes, onde um atua sobre o outro. “Se, por processo do conhecimento, entendemos uma 

interação específica do sujeito que conhece e do objeto do conhecimento, tendo como resultado 

os produtos mentais a que chamamos o conhecimento (...) (Schaff, 1995; 73)”. O autor acima 

referido trata o homem como sendo “o conjunto das relações sociais” e o conhecimento como 

um processo. Para Lima; 

 

Ao tratar das relações entre sujeito e objeto, Fleck entende o sujeito 
como coletivo, que não é neutro e o conhecimento não está dado pelo 
objeto. O conhecimento seria construído a partir da interação entre 
sujeito e o objeto, dessa forma, o processo de produção do 
conhecimento, que tem como pressuposto a interação, tem como 
“produto” distintos conhecimentos, sendo que o sujeito é coletivo e é 
nas interações sócio-históricas que se produz o conhecimento (...). 
Portanto a compreensão sobre um fato científico num dado período 
histórico, poderá ser diferente num momento histórico anterior e/ou 
posterior (2007;56). 

 

Então, cabe ao coletivo de pensamento, compreender os diferentes lugares de onde se 

fala e o estilo de pensamento destes sujeitos. A partir desse pressuposto pode-se pensar uma 

epistemologia ambiental que reflete e articula as relações entre a temática ambiental e o campo 

da pesquisa em educação ambiental. O estilo de pensamento é uma categoria que pode 

contribuir para a elaboração epistêmica do campo da educação ambiental no momento em que 

está sendo evidenciada essa questão. O estilo de pensamento é uma elaboração “única, 

composto pelo conjunto de normas, saberes e práticas partilhadas por dado coletivo” (Löwy, 

1994;17; Schäfer e Schnelle,1986; 23). 

        Dentre as discussões teóricas tem sido evidenciada a separação entre a temática ambiental 

e o campo da pesquisa em educação ambiental. A temática ambiental é compreendida como 

problema da sociedade contemporânea e o processo de produção de conhecimento como campo 

específico da educação ambiental. 

        Isso tem sido explicitado em diversos espaços de discussão na área da educação ambiental.  

O coletivo de pensamento segundo os autores, dá destaque a unidade social de uma determinada 

comunidade de pesquisadores e de uma determinada área do conhecimento. Assim, o coletivo 

de pensamento é constituído de estilos de pensamento e não de um estilo de pensamento. A 



coexistência das diversas dimensões da realidade em um campo do conhecimento é que 

permitirá a produção de outros conhecimentos e a mudança do estilo de pensamento. 

 

A Mudança do Estilo de Pensamento  é a possibilidade de mudar as 
normas, saberes e práticas partilhados por um dado Estilo de 
Pensamento de um Coletivo de Pensamento. Está relacionado ao 
progresso do conhecimento e consiste no Desenvolvimento Coletivo 
do Estilo de Pensamento, e tem três etapas: “Instauração”, “Extensão” 
e “Transformação do Estilo de Pensamento” (Schäfer e Schnelle, 
1986;23, Lima,2007; 55). 

 

A Mudança de estilo de pensamento está diretamente associada à reforma de 

pensamento. Assim, insistindo numa ruptura capaz de “reformar o pensamento” destacamos 

nossa curiosidade em relação à metodologia Transdisciplinar. A alusão ao conceito de “terceiro 

incluído”, aumentou nosso desejo de saber para melhor questionar. O pensamento 

Transdisciplinar como uma nova atitude perante a construção do conhecimento inaugura um 

novo estilo de pensamento científico que requer uma profunda e contínua reflexão.  

O pensamento mecanicista dos séculos XVIII e XIX, que predomina ainda hoje, concebe a 

Natureza como uma máquina que basta ser desmontada peça por peça para ser totalmente 

dominada. O postulado fundamental deste pensamento é que a natureza pode ser conhecida e 

conquistada pela metodologia científica, sendo esta completamente independente do homem e 

separada dele. É a metodologia como instrumento que busca aprisionar a realidade construída 

no pensamento clássico, que se propõe a separar, a decompor as partes do todo para melhor 

conhecer. No viés dessa segmentação, o ser humano tornou-se vítima da grande disjunção 

natureza/cultura, animalidade/humanidade, sempre desmembrado entre sua natureza de ser vivo 

(Morin, 1999; 30). Desta forma, comprometido, o homem fez com que os saberes fossem 

dispersos e compartimentados em determinadas disciplinas. Morin não separa arte e ciência, 

subjetividade e objetividade, como faz a paradigmatologia da simplificação, mas propõe manter 

a teoria como possibilidade de partida, que só ganha vida com o pleno emprego da atividade 

mental do sujeito/observador. Na perspectiva clássica, o método apresenta-se como um corpus 

de receitas, de aplicações quase mecânicas, que visa excluir todo o sujeito do seu exercício. 

Essa forma de conhecer ganhou expressão exemplar na teoria de Descartes, cujos 

fundamentos alertavam que era preciso separar, fragmentar. Felizmente hoje estamos sendo 

contaminados por outras possibilidades de compreensão. O pensamento complexo surge, 

propondo a inversão da lógica dessa racionalidade para a articulação das partes do todo 

mostrando que o real é relacional. Nesta perspectiva, a reforma pode ampliar o nosso olhar, 

apresentando-se como um tipo de pensamento que rompe com a ideia de separação para buscar 

as relações necessárias e interdependentes de todos os aspectos da realidade em que vivemos. 

Essencialmente, é preciso refletir sobre o erro lógico da acepção evolucionista enviesada 



pela ciência positivista que, por tanto tempo, encaminhou o pensamento mecanicista 

assegurando a linearidade da “causa e efeito” para a compreensão dos sistemas vivos. Pensar a 

partir dos estudos de Maturana no que concerne aos sistemas abertos é compreender que o que 

ocorre é uma intricada rede de inter-relações em que se modificam perenemente os organismos 

e o meio. O referido autor  investiga e conceitua o elemento-chave para o entendimento de todo 

princípio vivo: a autopoiese. Autopoiética é a organização que não possibilita a distinção entre 

produtor e o seu produto. Ou seja, fazer e ser são uma e a mesma coisa. 

Há, então, que se distinguir, mas não dissociar, o objeto e o sujeito. O observado é 

perturbado e, ao mesmo tempo, perturbador. Quer conhecer a sociedade mas não é exterior a 

ela, faz parte desta relação. 

 

Para concluir provisoriamente 

Ao contemplar a cultura deste início de século, podemos percebê-la perturbadora, 

paradoxal e fascinante. Apesar de sua aparência caótica, a chamada pós-modernidade parece 

conduzir a uma reaproximação entre as culturas. Sob a ótica do pensamento complexo, 

nenhuma cultura constitui o lugar privilegiado de onde seja possível julgar as outras culturas. 

Cada cultura é uma atualização de uma potencialidade do ser humano num lugar preciso e num 

momento preciso da História (Nicolescu, 2005).  

Vivemos um tempo em que o advento de uma cultura transdisciplinar pode contribuir para 

eliminar tensões que ameaçam a vida em nosso planeta; para tal, impõe-se um novo tipo de 

educação capaz de levar em conta todas as dimensões do ser humano. Se as perturbações que 

ocorrem no campo da educação clamam por uma visão Transdisciplinar é porque esta busca um 

caminho que nos permita enxergar a multiplicidade, a diversidade e a complexidade das práticas 

sociais que não mais combinam com a hiperespecialização. 

As universidades produziram ao longo dos séculos, “um mundo das disciplinas”, com 

saberes segmentados e privilegiou o conhecimento disciplinar, lógica que mantém  o 

pensamento linear que nos torna simplificadores da realidade em que vivemos. Reconhecemos 

que não existe uma receita milagrosa para a educação ambiental, mas existe ao menos um 

centro comum de interrogação a denunciar que o sistema educacional se encontra defasado 

em relação às exigências do mundo atual.  

O fato é que vivemos a era das redes que intensificam a permanente conectividade de 

todos com todos, e em todos os momentos, e em todas as etapas dos processos de formação em 

andamento, o que requer um sujeito transdisciplinar e capaz de perceber a 

multidimensionalidade dos fenômenos.  

A ruptura entre ciência e cultura, que se manifestou há três séculos, refletiu 

inevitavelmente no funcionamento de nossas universidades, e nos nossos processos de formação 

favorecendo o desenvolvimento acelerado da cultura científica a custo da negação do sujeito e 



do declínio do sentido. Tudo pode ser feito no sentido de reunir essas duas culturas 

artificialmente antagônicas - a cultura científica e a cultura artística - de forma que possam 

transpor-se para uma nova cultura transdisciplinar, condição preliminar para a transformação 

das mentalidades (Nicolescu, 2005).  

A construção categorias complexas de pensamento é uma perspectiva metodológica que 

nos permite olhar a realidade, a relação sujeito/objeto ou ser humano/natureza. Mudar o estilo é 

reformar o pensamento para a questão  ambiental, e vice-versa.  Essa é uma responsabilidade 

partilhada pela sociedade e pelos professores universitários que assumem o desafio de formar 

outros professores por meio de um “ensino educativo”. 

Dessa  maneira,  a epistemologia ambiental tende  a  ser  abrangente,  permitindo que o 

professor  possa  estar  capacitado  a  compreender  alguns  aspectos  que envolvem  a  dinâmica  

dos  fenômenos  ambientais  e  sua  relação  com  a  sociedade. Eis  a  necessidade  de  

incorporação  de  valores  e  atitudes  aos  conhecimentos  sobre  processos ambientais. 

Estimular a reforma do pensamento e a mudança do estilo de pensamento  são atitudes 

de professores dispostos a compreender que o futuro é incerto mas a mudança é um 

empreendimento histórico capaz de nos levar a cuidar do mundo para cuidar de nós mesmos. 

Essa é a chamada dos autores e das ideias que aqui problematizamos. 
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3 Diz-se que uma sociedade ou um processo de desenvolvimento possui sustentabilidade quando 
por ele se consegue a satisfação das necessidades, sem comprometer o capital natural e sem 
lesar o direito das gerações futuras de verem atendidas também as suas necessidades e de 
poderem herdar um planeta sadio com seus ecossistemas preservados Leonardo Boff 
(1999;198). 
4Aquele  capaz de nos levar a  compreender nossa condição humana e de, ao mesmo tempo, nos 
ajudar a viver. 
5 Esse conceito foi cunhado por  Jacques Ardoino (1998), e diz respeito a elaboração de uma 
abordagem aberta à complexidade da realidade e à visão de mundo do sujeito observador. O 
olhar plural proposto por esse autor  permite que os objetos sejam questionados e representados 
a partir de perspectivas múltiplas. 
6 O pós-moderno é o rompimento com a forma de ler e explicar o mundo referenciada no 
conceito de totalidade. O mundo deixa de ser o universal metafísico da unidade, constância, 
regularidade, para tornar-se a diversidade, a fragmentaridade, o efêmero. Tempo propício de 
conceber e de se praticar a filosofia: a habilidade de buscar um outro modo de ver e de pensar as 
realidades em suas múltiplas dimensões, entre as quais as novas teorias da linguagem 
provenientes das tecnologias da inteligência (Japiassu, 1997). 



7 Um dos três pilares do modo de pensar complexo, a teoria da auto-organização, desenvolve-se 
a partir  do avanço das ciências contemporâneas e considera os seres vivos como auto-
organizadores. 
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