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Resumo  

Neste trabalho, relata-se um case desenvolvido no contexto dos anos iniciais de uma 
escola da rede pública de ensino de Santa Maria – RS. Teve por objetivos analisar as 
concepções de meio ambiente e desenvolver ações específicas das correntes de 
educação ambiental práxica e de crítica social, propostas por Sauvé (2005) com 
objetivo de sensibilizar os educandos acerca das questões socioambientais. A 
metodologia de trabalho compreendeu a realização de trilhas ecológicas, no Morro das 
Antenas, para observação das alterações no meio ambiente, de origem 
antropocêntrica. No decurso das trilhas foram coletados materiais recicláveis para a 
confecção de cenários, bonecos e figurinos utilizados em aulas de educação 
ambiental, dramatizadas com base nas orientações do teatro – educação de Spolin 
(1987). Os participantes foram 18 educandos, de ambos os sexos, com idade 
compreendida entre 9 e 12 anos, devidamente matriculados no 30 e 40 anos da referida 
escola. As concepções de meio ambiente foram avaliadas por meio de desenhos e as 
ações práticas envolveram: a produção de um texto do gênero dramatúrgico que 
originou uma peça teatral apresentada em eventos educacionaisda região. Quanto às 
concepções dos educandos perceberam-se mudanças na concepção naturalista para 
uma concepção mais crítica de meio ambiente. 
 
Palavras-chave: Educação ambiental. Teatro – educação. Natureza. 

Abstract 

In thispaper, wereport a case developed in 
thecontextoftheearlyyearsofpublicschoolteachingof Santa Maria - RS. 
Weaimedtoanalyzetheenvironmentalconceptsanddevelopspecificactionsofcurrentenviro
nmentaleducationpraxisand social criticism, proposedby Sauvé (2005) in 
ordertosensitizestudentsaboutenvironmentalissues. The 
workingmethodologyincludedconductingecologicaltrails in Morro Antennas for 
observationofchanges in theenvironment, anthropocentric origin. 
Duringthetrailswerecollectedrecyclablematerials for makingscenarios, puppetsand 
costumes used in environmentaleducation classes, 
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dramatizedtheaterbasedontheguidelines - Spolin education (1987). Participantswere 18 
studentsofbothsexes, agedbetween9and 12 years, dulyregistered in 30 and 40 
yearsofthatschool. The 
environmentalconceptswereevaluatedbymeansofdrawingsandpracticalactionsinvolved: 
theproductionof a textdramaturgicalgenrethatoriginated a play presented in 
educationalevents in the region. As for theviewsofstudents are realized, changes in 
naturalisticconceptiontoa morecritical design environment. 

Keywords: Environmental education. Theatre - education. Nature 

Introdução 

O trabalho relata as experiências vivenciadas em um case que foi 

desenvolvido nos 30 e 40 anos do ensino fundamental, em uma escola que 

integra a rede municipal de ensino e teve por objetivos analisar as concepções 

de meio ambiente dos educandos e propor ações afirmativas das correntes de 

educação ambiental propostas por Sauvé (2005). 

O trabalho oportunizou a aproximação com a práxis, uma vez que as 

ações, teorias estudadas e refletidas no campo teórico eram experimentadas 

na prática, configurando o caráter ativo das experimentações em educação 

ambiental, com aporte das correntes propostaspor Sauvé (2005), alinhadas 

com as proposições do Teatro - educação de Spolin (1987), resinificando as 

aulas de educação ambiental no contexto desta escola. 

Aproxima-se com a temática do evento, uma vez que a luta por políticas 

públicas passa pela formação de professores capazes de compreender as 

complexidades do educar no paradigma da complexidade. 

Vale mencionar que a escola está situada na zona norte do município de 

Santa Maria, ao pé do Morro das Antenas, fato que oportunizou um contato 

mais amplo com a realidade em que a escola está inserida. Neste sentido é 

que as trilhas ecológicas se mostraram como determinantes neste processo de 

aprender a apreender-se como meio ambiente e não como parte do meio. 

Oportunizar este contato com o olhar mais sensível ao meio ambiente é 

possibilitar aos educandos uma prática amparada nos pressupostos de uma 

reflexão centrada em princípios éticos e artísticos na construção de um 

conhecimento que ultrapassa os limites da escola.  

O teatro ainda é pouco explorado nos contextos escolares, 

especialmente como meio de promoção da educação ambiental. Autores como 

Spolin (1987) e Boal (1996) mostram as vantagens de se utilizar o teatro-



educação, pois permite trabalhar de maneira lúdica, criativa e interdisciplinar 

questões do cotidiano das pessoas e também questões relativas ao meio 

ambiente.  

O teatro também pode ser pensado como uma possibilidade de 

expressão do eu, como experiência de pensamento independente e criativo 

que traz contribuições valiosas à educação escolar (RIBEIRO, 2004). Nessa 

direção, aproxima-se dos fins da educação ambiental que também possibilita o 

desenvolvimento da autonomia de pensamento e de ação, numa perspectiva 

de posicionamento crítico diante de questões conflitantes geradas pela 

sociedade atual (BITTENCOURT; BOER, 2011).  

Analisar as concepções de meio ambiente presentes nos desenhos dos 

educandos é o ponto inicial de um processo educativo que nasce na ação 

artística, passa pela ação investigativa e acaba na ação teatralizada ou 

dramática dos estudantes. 

 

Teatro: concepções teórico-metodológicas 

 

Ainda hoje, Viola Spolin (1987) é quem melhor representa a busca de 

uma relação consistente entre a linguagem teatral e o processo educacional. A 

autora foi quem mais contribuiu para o entendimento do jogo como uma forma 

natural expressiva do grupo que proporciona o envolvimento e a liberdade 

pessoal necessária para a experiência, desenvolvendo no jogador, técnicas e 

habilidades a partir de si mesmo. 

No método proposto por Spolin (1987), a ação improvisada parte de 

problemas concretos a serem solucionados progressivamente. A improvisação, 

neste contexto, significa jogar um jogo, construir uma cena no aqui e agora 

como um todo orgânico (intelectual, físico e intuitivo), por meio da busca em 

resolver uma problemática coletivamente. As questões sobre as quais Viola 

Spolin fundamentam os problemas são: onde (local da ação), quem (agente da 

ação) e o que (conflito) acrescidos de motivações. Esta é a estrutura mínima 

que a autora considera para que alguma expressão artística possa ser 

classificada como teatro. Em outras palavras, onde – quem – o que - e poc, 

caracterizam uma situação cênica, dramática e passível de ser transposta em 

linguagem teatral.  



Spolin (1987) e Ryngaert (1981) trazem para a atividade teatral no 

contexto da escola, um pouco da técnica da tradição teatral ocidental e da 

poética contemporânea, salientando um domínio mínimo da linguagem e a 

elaboração de sentidos originais que envolvem poéticas particulares em 

relação à realidade. 

A improvisação, realizada a por meio do jogo de contracenação, e 

balizada pelos jogos preparatórios e de alfabetização na linguagem teatral, 

possui uma estrutura básica que ordena a ação dos jogadores na temática 

explorada. Tal estrutura se caracteriza pelo início, desenvolvimento, clímax e 

fim. Esta estrutura é básica, pode ser alterada à medida que os alunos-atores 

estejam familiarizados com a linguagem e passam a necessitar de outras 

lógicas de estruturação para transmitirem sentidos e ideias. 

Geralmente, no início da dramaturgia (gênero textual para teatro) coloca-

se o problema ou situação sobre o qual a improvisação está amparada. Pelo 

desenvolvimento a situação é ampliada através do encadeamento das ações 

levando a um clímax, o auge do conflito colocado pelo problema, sendo a 

solução do mesmo colocado no final. É pelo jogo exploratório da temática ou 

problema colocado que os jogadores irão desenvolver esta estrutura através da 

ação. 

A imaginação faz parte da relação do jogador com o objeto de atenção 

mediando o proposto pelos colegas de cena com a ação individual, que pela 

imaginação, cria imagens capazes de dar objetivos concretos a ação. As 

imagens geradas pela imaginação configuram a continuidade do jogo 

estabelecendo situações, acontecimentos que surgem como desenvolvimento 

do problema ou tema (pois aqui nos referimos à improvisação e sua estrutura) 

por meio da ação. As circunstâncias são o contexto sobre o qual a situação 

se coloca, assim se a situação é, por exemplo, é a de aproximação a 

circunstância, colocada geralmente como um obstáculo, pode ser a dificuldade 

da efetivação da aproximação pelo constrangimento de um dos jogadores. 

Tanto a circunstância como a situação, elementos interdependentes e 

geradores de ação, tem relação com “o que” e o “onde” proposto por Spolin 

(1987). 

Por meio de problemas a serem solucionados progressivamente, o jogo 

passa a acarretar uma ação improvisada. Improvisação passa a ser então jogar 



um jogo. A construção de uma cena, caminhar para uma cena no aqui e agora 

como um todo orgânico (intelectual, físico e intuitivo, no qual um problema seja 

resolvido em conjunto (SPOLIN, 1987). 

Segundo Ryngaert (1981) o que se acha em jogo para nossos alunos, é 

uma apropriação global do teatro percebido como arte. Isto é, tratar o teatro 

como um sistema artificial e não como imitação da natureza. O teatro contém 

sua própria lógica, que é paralela a realidade. 

 

Correntes de educação ambiental: práticas que marcam 

Em seus estudos, Sauvé (2005), identificou quinze correntes de 

pensamento e atuação em educação ambiental que vai desde as mais antigas, 

concebidas na década de 1970, até as atuais. Para elaborar esse mapa das 

correntes,a autora tomou por base: “a concepção dominante do meio ambiente, 

a intenção central da educação ambiental, o(s) enfoque(s) privilegiado(s) e o(s) 

exemplo(s) de estratégia(s) ou de modelo(s) que ilustra(m) a corrente” 

(SAUVÉ, 2005, p.18). Entre as correntes de educação ambiental identificadas 

pela autora, interessa a este estudo as correntes naturalistas, 

conservacionistas/recursista, praxica e crítica social, sintetizadas a seguir: 

 A corrente naturalista caracteriza-se por desenvolver ações no e para o 

meio natural, isto é aprender com a natureza.Está centrada na relação homem 

natureza e tem enfoque cognitivista, experiencial, afetivo, espiritual ou artístico. 

A correnteconservacionista/recursista prioriza a conservação dos recursos 

naturais quanto à sua qualidade e quantidade. Fundamenta-se na filosofia dos 

3Rs: Reduzir, Reutilizar e Reciclar (SAUVÉ, 2005).  

A corrente práxicadá ênfase na aprendizagem da reflexão na ação 

e feedbacks positivos. Tem caráter de pesquisa-ação e visa mudanças no meio 

socioambiental e educacional. A correntecrítica social  baseia-se na teoria 

crítica das ciências sociaiscom abordagem emancipadora e libertadora da 

ideologia dominante. Vota-se também à análise das dinâmicas socioambientais 

e seus problemas, de forma a buscar indagações e respostas nas mudanças 

de concepções e atitudes por meio da pedagogia de projetos (SAUVÉ, 2005). 

 As questões epistemológicas puderam ser refletidas a partir de Sauvé e 

Orellana (2001) que argumentam sobre o meio ambiente como uma realidade 



complexa, por isso, é difícil uma definição precisa e consensual. Por essa 

razão, defendem que, mais importante do que elaborar uma definição, é 

explorar suas diversas representações.  

 A proposição que o meio ambiente pode ser entendido sob diversos 

aspectos: como natureza, que pode ser apreciada e preservada; como recurso, 

para ser administrado e compartilhado; como meio de vida, que deve ser 

conhecido e organizado; como território, que compreende o lugar de 

pertencimento e de identidade cultural; como problema que pode ser prevenido 

ou resolvido; como paisagem, que pode ser interpretada; como biosfera, onde 

se pode viver juntos, e como projeto comunitário, que exige o 

comprometimento também se encontra em Boer (2007). 

 Essas dimensões estão inter-relacionadas e são complementares, é por 

meio desse conjunto de dimensões que se estabelece a relação com o meio 

ambiente. Afirmam que “uma educação ambiental limitada a uma ou outra 

destas representações seria incompleta e responderia a uma visão reduzida da 

relação com o mundo” (SAUVÉ; ORELLANA, 2001, p. 276). 

 Reigota (1996) considera difícil aceitar o conceito de meio ambiente 

como um conceito científico porque estes são conceitos universais. Assim, o 

autor propõe que existem representações sociais de meio ambiente. Com base 

no trabalho deste autor, Boer (2007), descreve três tipos de representações 

para o meio ambiente: naturalista, globalizante e antropocêntrica. Esse 

entendimento foi determinante para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

METODOLOGIA 

 

 Para os propósitos deste estudo foi solicitado aos participantes que 

realizassem desenhos para responder a questão: O que é meio ambiente para 

você? A partir desta ação introdutória foi desenvolvida a proposta do teatro-

educação, apresentada por Spolin (1987). 

O projeto foi desenvolvido no período de 3 meses, com encontros 

semanais de 4 horas. As atividades envolveram 18 estudantes do 30 e 40 anos 

do ensino fundamental, de uma escola da zona norte do município de Santa 

Maria, RS. O grupo foi organizado de maneira a sair das dependências da 



escola com um rolo de 500 metros de barbante, um bloco e lápis para 

anotações, bem como sacolas para coletar os resíduos sólidos que eram 

encontrados nas trilhas. 

 Ao retornar para a escola, após cadatrilha, o lixo recolhido era 

selecionado, higienizado, pesado e posteriormente destinado as oficinas de 

bonecos e elementos cênicos, uma vez que ao final do processo pretendia-se 

uma apresentação de Teatro com texto, elementos cênicos, cenários e 

figurinos confeccionados a partir do material coletado nas trilhas. 

 A medida em que os encontros aconteciam, as atividades de teatro – 

educação eram experimentadas no ambiente do Morro das Antenas e poucos 

foram os encontros práticos no interior da escola, uma vez que desvendar, 

explorar e manter um contato mais profundo com o meio era nosso foco. 

 

RESULTADOS E ANÁLISE  

 As análises que chegamos caminham para o entendimento que as 

crianças num primeiro momento partem de uma concepção naturalista de meio 

ambiente, em que os elementos da natureza, aparecem separados dos 

elementos propriamente humanos, como se os homens não fizessem parte do 

meio ambiente, ou da natureza, conforme tabela 1. 

Tabela 1 
Demostrativo de dados referentes as concepções de meio ambiente por ano e frequência.  
 

Concepção Ano Frequência Total 

Naturalista 4º 

5º 

5 

3 

8 

Elaborada  5º 7 7 

Fragmentada 4º 2 2 

Outro 4º 1 1 

Total Geral   18 

 

Como é possível perceber as concepções de meio ambiente dos 

educandos caminham pela concepção naturalista com maior incidência, uma 

vez que para a criança é de se esperar que esta seja a concepção que nos 

dará amparo como ponto de partida para as ações a serem desenvolvidas com 

a turma. A leitura dos dados indica que mais de 50% dos desenhos 



apresentam uma concepção naturalista de meio ambiente. Nestes trabalhos o 

ponto de convergência foi a incidência de elementos da natureza em comum 

como árvores, borboletas, sol, nuvens e flores presentes em oito desenhos 

analisados. 

No maior número de desenhos, a representação de meio ambiente 

relata apenas a paisagem “Natural” ou as formas de vida exceto a espécie 

humana, conforme as figuras 1a e b.Aproveitar o olhar da criança em educação 

ambiental é dar ênfase aos conhecimentos e saberes que as crianças 

compreendem acerca do mundo que constituímos.  

Vale mencionar que os dados das concepções que os desenhos 

apresentam geravam ações proativas e o teatro – educação comungava com o 

estudo no sentido dos desenhos gerarem cenários e textos em formas de 

diálogos para esquetes teatrais que eram apresentadas nos corredores da 

escola. 

Figura 1: Representações de meio ambiente na concepção naturalista, em que se observam 
apenas elementos da natureza. 

 

 

Conforme Suavé (2005) a corrente naturalista de educação ambiental 

prioriza os elementos da natureza, como a fauna e a flora, vale lembrar que 

esta é uma das concepções mais presentes nos desenhos dos educandos, por 

serem característico ao universo infantil e condiz com a fase de 

desenvolvimento em que a criança se encontra. Portanto, serve como ponto 

inicial para um trabalho em educação ambiental que deve ser mediado pelo 

educador para uma concepção mais elaborada que insira e contemplem a ação 

humana. 



Como percebe-se fica evidente que a maioria dos educandos do ensino 

fundamental compreendem meio ambiente como parte de um todo em que os 

homens e suas ações, relações e pensamentos não fazem parte. Nesse 

sentido é que emergem ações afirmativas capazes de corroborar com o 

homem na busca de uma visão mais ampla de meio ambiente, em que homens 

e ação humana sejam partes de um todo, articulado em propor alternativas que 

caminhem para a sustentabilidade. 

 Leff (2003, p. 8) mostra que: 

O saber ambiental é um questionamento sobre as condições 
ecológicas da sustentabilidade e as bases sociais da 
democracia e da justiça; é uma construção e combinação de 
saberes que colocam em tela o juízo das estratégias de poder 
e os efeitos de dominação que se geram através de formas de 
detenção, apropriação e transmissão de conhecimentos. 

 

 Neste sentido, dar ênfase aos saberes que os educandos trazem para o 

cotidiano escolar é a base de um diálogo que caminha do senso comum para o 

saber cientificamente estruturado, assim com base no que o educando dispõe 

é que sintonias se estabelecem nas aulas. Esta sintonia, talvez aponte para um 

processo dialético de aproximar conceitos na construção do conhecimento, 

conforme refere-se autor supracitado:  

Neste sentido, a formação através da aprendizagem implica a 
internalização de um saber ambiental construído social e 
culturalmente. Mas não se trata da introjeção de uma doutrina e 
um conhecimento externo, mas de uma construção sempre 
interativa entre sujeitos, indivíduos e comunidades, em que se 
reconfiguram os saberes pessoais e as identidades coletivas. É 
um aprender em um processo dialógico: diálogo aberto com os 
outros e com um mundo em vias de complexização. (LEFF, 
2003, p.9) 

 

 

 Outro fator que merece relevância é que quanto mais velhos os 

educandos, suas impressões acerca de meio ambiente são mais elaboradas. 

Como se pode observar nas figuras 2a e b começam a aparecer nos desenhos 

a interferência e ação humana na paisagem, isto é o contexto começa a ser 

representado para melhor exemplificar o que entendemospor meio ambiente: 

“[...] aprender a aprender a complexidade ambiental implica um processo de 



“desconstrução” do pensado para pensar o ainda não pensado, para 

desentranhar nossas últimas certezas e a questionar o edifício da ciência” 

(LEFF, 2003, p.23). 

 O teatro – educação oportunizou experimentar na escola uma 

possibilidade afirmativa no sentido de elevar os educandos á condição de 

protagonistas da ação dramática experimentada na escola, uma vez que as 

apresentações eram resultado de textos, poesias e cantigas organizadas, 

criadas ou parodiada pelos estudantes.  

Figura 2: Representações de meio ambiente numa concepção mais elaborada, em que se 
observam elementos construídos pelo homem.  

 

(a)                                                                     (b) 

 

Aspectos como as ladeiras que são muito comuns na comunidade em 

que o estudo foi desenvolvido são identificadas nos desenhos, bem como as 

marcas não humanas, ou construções arquitetônicas características que 

dialogam com o meio, como as torres e antenas de telecomunicações começas 

a se fazer presentes no olhar destas crianças. 

 Leff (2003) esclarece que “Se o que caracteriza o homem é esta 

pertença entre o ser e o pensar, a questão da complexidade não se reduz ao 

reflexo de uma realidade complexa no pensamento. A complexidade do mundo 

é o encontro do ser em vias de complexização” (LEFF, 2003, p.17). Como 

sinaliza, o sentimento de pertença já começa a insurgir uma vez que começam 

a aparecer a ação humana nos desenhos acerca do que cada criança 

compreende ´por meio ambiente.  



 A análise que se busca aqui caminha para uma interpretação mais 

rebuscada que na concepção naturalista, visto que casas e 

edificaçõesregistram a presença do homem no meio ambiente. O foco principal 

dos trabalhos que contemplam a ação humana nos conduz ao entendimento de 

homem parte do meio ambiente. Este pensamento já se mostra inserido e/ou 

constituinte do meio, portanto, também responsável por uma atuação mais 

harmônica com o mesmo. 

 Outro aspecto relevante foi a representação fragmentada de meio 

ambiente, conforme Figura 3a e b. Nesta concepção, cada ação ou parte 

integrante aparece isolada e limitada por linhas divisórias. O interessante é 

observar como a realidade é compreendida por estas crianças a partir da ótica 

da fragmentação. 

 

Figura 3: Representações de meio ambiente na concepção fragmentada em que se observam 
elementos isolados.  

 

(a)                                                                           (b) 

 

 

 

 Estas representações evidenciam diferentes maneiras que os 

educandos leem o mundo a sua volta. Os desenhos mostram a fragmentação e 

isolamento dos elementos que compõem o meio ambiente, ou seja, há 

ausência de relações entre os aspectos físicos e biológicos (Figura 3a) e entre 

os elementos naturais e construídos pelo homem (Figura 3b), mas o que os 

distingue é a presença destas divisões entre os quadros. 



 Essas observações mostram que além de separar os aspectos 

biológicos e físicos, existe também a representação de elementos pré-

históricos como o dinossauro, possivelmente por influência dos desenhos 

animados e histórias infantis. Isto remete à presença destes seres que sempre 

povoaram o imaginário infantil. 

 Leff (2003, p. 7) chama atenção para a questão ecológica nas palavras 

de que “a educação ambiental tem ocupado cada vez mais os espaços de 

reflexão e de atuação para compreender as mudanças globais de nosso tempo 

e para preparar novas mentalidades [...]”. Os aspectos apontados pelo autor 

são necessários à resolução de problemas ambientais e para se alcançar a 

sustentabilidade de forma equitativa e democrática.  

 As reflexões que chegamos caminham para o entendimento de como as 

crianças concebem o meio ambiente e é a partir dessas concepção que as 

atividades da educação ambiental podem adentrar e virem a colaborar para 

que a sensibilização das crianças.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca por um trabalho com ênfase no estético do teatro e no 

ambiental apresentado por Sauvé (2005) na escola para dar atenção à 

educação ambiental, caminhou por uma reflexão acerca da dialética da 

transformação, sua tese afirmativa, sua antítese que nega e corrobora para a 

síntese como produto dinâmico desta reflexão na e para a ação, com vistas a 

sensibilizar com a adesão das correntes de educação ambiental. 

Vale informar que analisar os desenhos foi o ponto inicial deste estudo e 

que a presença da concepção naturalista na maioria dos desenhos dos 

educandos foi determinante na escolha por construções para o trabalho 

estético a partir dos materiais recolhidos nas trilhas no Morro das Antenas. 

Acredita-se que estudantes sensibilizados e preocupados com pequenas 

mudanças tenham comportamentos e ações como à de recolher o lixo que se 

encontra nas ruas e matas da comunidade, após vivências como as que este 

estudo oportunizou.  

Nesta direção acredita-se que os educandos que participaram do 

processo, poderão futuramente refletir de forma crítica sobre suas ações em 



relação ao meio ambiente, pois, o contato direto com o fazer teatral, aliado a 

um fim específico, a educação ambiental, possibilitou aos mesmos participarem 

da construção de alternativas práticas para a quantidade de resíduos sólidos 

diariamente depositados no meio ambiente. 

Ao registrar em forma de desenhos e textos suas preocupações com o 

meio ambiente, constroem uma ideia de clube na escola, próximo ao que Freire 

(1982) chama de centros populares de cultura e serve como suporte para uma 

análise mais aprofundada à cerca do nível de comprometimento dos estudantes 

e aqui transparecem as aprendizagens desenvolvidas. 

Percebe-se que o teatro se mostra uma possibilidade inesgotável em 

termos metodológicos e didáticos para a educação e educação ambiental. 

Considera-se também que as atividades desenvolvidas contemplam a 

qualificação da educação em todo o planeta e a busca pela sustentabilidade 

ecológica por meio de uma nova maneira de conceber o meio ambiente não 

mais como o local que o homem habita, mas como o próprio homem em sua 

totalidade. 
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