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Resumo : Este artigo tem como objetivo apresentar uma leitura de escritos que 
abordam a concepção teórica de Vygotsky sobre a constituição cognitiva dos 
sujeitos através da linguagem e como essa constituição colabora na estruturação do 
nosso ambiente social/natural. É valido ressaltar, que é por meio da linguagem que 
mulheres/homens se formam educadores ambientais e por causa do 
desenvolvimento de instrumentos e técnicas de exploração dos recursos naturais e 
culturais estão sempre aperfeiçoando essa formação. Devido a isso, a teoria 
vygotskiana, ao analisar a constituição dos sujeitos por meio da linguagem e suas 
interações sociais, também está contribuindo para a formação de educadores 
ambientais. Para tanto, buscou-se o aprofundamento teórico, a respeito da teoria 
vygotskiana e da Educação Ambiental, nos seguintes autores: Dias (2001), 
Castoriana e Baquero (2008), Carvalho (2004), Freitas (1994/2002), Góes (2000), 
Leff (2001), Molon (2006), e Pino (1993/1995/2006), Reigota (1994), Ruscheinsky 
(2002) e Smolka (2000). Neste trabalho, pretende-se compreender como a 
linguagem é importante para que os sujeitos conquistem e dominem um 
determinado espaço na sociedade em que vivem.  
  
Palavras-chave : Linguagem. Formação do Sujeito. Educação Ambiental.  
  
Abstract : This article has the objective to present a reading of some writings that 
aproach the theoretical conception created by Vygotsky about the cognitive 
constitution of the person through the language and how this constitution 
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collaborates in the structure of our natural and social environment. It is valuable to 
say that it is by means of the language that women and men become ambient 
educators and it is due to the development of instruments and techniques of 
exploration of natural and cultural resources that they are always perfecting this 
formation. Because of this, when the theory created by Vigotsky analyzes the 
constitution of the person by means of the language and his social interactions, it is 
also contributing for the formation of ambient educators. The theoretical deepening 
about the theory created by Vygotsky and the Ambient Education was searched in 
the following authors:Dias (2001), Castoriana and Baquero (2008), Carvalho (2004), 
Freitas (1994/2002), Góes (2000), Leff (2001), Molon (2006), and Pino 
(1993/1995/2006), Reigota (2004), Ruscheinsky (2002) and Smolka (2000). In this 
work we intend to understand how the language is important for the person to 
conquer and dominate one determined space in the society where they livre.  
  
Keywords : Language. Formation of the person. Ambient Education.    

  

1 INTRODUÇÃO  

  

  A dicotomização vigente entre indivíduo e meio ambiente precisa ser 

superada. Diante dos processos biológicos, não há distinção entre homem e 

natureza, pois os problemas ambientais, referentes ao uso inadequado dos recursos 

naturais e a desconsideração com a diversidade cultural, interessam a todos os 

seres humanos que desejam obter melhores condições de vida.   

  A nossa atitude impensada, de provocar modificações drásticas no ambiente 

em que vivemos, levou-nos à revolução industrial e ao desenvolvimento tecnológico. 

Hoje nos orgulhamos por estarmos conectados a um mundo globalizado e ao 

mesmo tempo nos revoltamos por não termos mais qualidade de vida, já que o ar, a 

água e os alimentos que consumimos estão contaminados por substâncias tóxicas 

criadas por nós, e por várias culturas tradicionais locais terem se extinguido.    

Em meio a tal situação, surge a educação ambiental preocupada em entender 

as causas dos desequilíbrios ecossistêmicos e das injustiças sociais ocorridos em 

nossa sociedade. Logo, a educação ambiental busca sensibilizar os sujeitos, a fim 

de que eles adquiram novos valores éticos. Só assim, será possível criar uma 

política destinada a incentivar a participação crítica dos cidadãos que desejam 

conquistar um ambiente democrático e respeitador das diversidades culturais e 

ecológicas.   

Para entendermos melhor como nossas atitudes mentais nos constituem 

socialmente e, posteriormente causam alterações ambientais, podemos fazer um 

levantamento teórico a respeito dos estudos elaborados por Vygotsky. Dessa forma, 
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estaremos desenvolvendo um estudo mais completo da evolução do ser humano, 

relacionado tanto aos aspectos que envolvem as formações psicológicas quanto aos 

direcionados à formação física, que requer a realização de uma análise das suas 

atividades e produções linguísticas desempenhadas no cotidiano do ambiente social.  

Essa análise pode ser efetuada, por que as mulheres e os homens, diferente 

das demais espécies, apresentam significativas habilidades referentes ao uso da 

língua e do pensamento, pois temos consciência mental e nos expressamos por 

meio de signos linguísticos orais e escritos e, com isso, modificamos e constituímos 

o nosso, e dos demais seres naturais, espaço ambiental.   

Logo, neste trabalho pretende-se através da leitura de escritos de estudiosos 

que analisam a teoria de Vygotsky, verificar como a formação cognitiva dos sujeitos 

através da linguagem colabora na constituição do nosso ambiente social/natural, já 

que esses interagem constantemente por meio de signos linguístico e juntamente 

com os outros componentes não humanos da natureza compõem o ambiente em 

que vivemos.  

É valido ressaltar, que é por meio da linguagem que mulheres/homens se 

formam educadores ambientais e por causa do desenvolvimento de instrumentos e 

técnicas de exploração dos recursos naturais e culturais estão sempre 

aperfeiçoando essa formação. Devido a isso, a teoria vygotskiana, ao analisar a 

constituição dos sujeitos por meio da linguagem e suas interações sociais, também 

está contribuindo para a formação de educadores ambientais.   

  

2 METODOLOGIA  

  

Para o desempenho deste estudo, buscou-se fundamentação teórica em 

autores que escrevem sobre Vygotsky e sobre Educação Ambiental, entre eles se 

destacam: Dias (2001), Castoriana e Baquero (2008), Carvalho (2004), Freitas 

(1994/2002), Góes (2000), Leff  (2001), Molon (2006), e Pino (1993/1995/2006), 

Reigota (1994), Ruscheinsky (2002) e Smolka (2000). O posicionamento desses 

estudiosos sobre as obras de Vygotsky e sobre a formação da Educação Ambiental 

foi fundamental para uma devida contextualização da posição teórica adotadas 

nesta pesquisa.  

A teoria de Vygotsky foi escolhida para a realização deste trabalho, pois ela 

vê a linguagem como um instrumento que identifica o sujeito como um ser ligado ao 
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seu contexto social, aos seus referenciais históricos e, consequentemente, como um 

ser integrante do ambiente natural.   

Em relação à biografia do autor, Vygotsky surgiu no espaço acadêmico em 

1924, período em que importantes acontecimentos sociais, como a Revolução 

Russa e a implementação de um novo modelo social, despontavam para fazerem 

parte da história da humanidade.  

Além de se formar advogado, o teórico também se interessava por outras 

áreas de estudo como a Filosofia, a Literatura, a Arte, a Educação e a Psicologia. As 

ideias de Vygotsky sofreram influências de autores como Marx, Hegel, Engels, 

Lênin, Espinosa, Potebnia, Humboldt e Yabubinskü. As obras de Vygotsky 

apresentam três grandes temáticas: a Estética, a Meteórica e a Teria sócio histórica.  

Essa última está dividida em duas fases distintas, a primeira apresenta o 

desenvolvimento da teoria sócio histórica das funções psicológicas superiores e a 

segunda apresenta o esboço da concepção semiótica da consciência, as principais 

obras deste período foram Pensamento e linguagem (1934, 1993), A construção do 

pensamento e da linguagem (1934, 2000) e O problema da consciência (1933, 

1996c) (MOLON, 2006).     

  

3 ESTUDOS REALIZADOS SOBRE A TEORIA DE VYGOTSKY   

  

Na perspectiva vygotskiana, a linguagem possibilita que o homem seja 

compreendido como um ser social e histórico. O entendimento desse fato pode ser 

alcançado através da interação dos aspectos histórico e individual. Para Smolka 

(2000), Vygotsky alterou o foco da análise psicológica, quando constatou que não é 

o indivíduo o responsável por explicar seus modos de se relacionar com os outros, 

mas são as relações sociais nas quais ele está envolvido que podem explicar seus 

modos de ser, de agir, de pensar, de relacionar-se.  

Desta forma, Vygotsky propôs novos caminhos científicos à psicologia. Do 

ponto de vista de Castoriana e Baquero (2008), a teoria vygotskiana esforçava-se 

em construir uma psicologia geral capaz de abranger toda a complexidade e a 

diversidade dos processos psicológicos. Nesse caso, diferentes objetos seriam 

investigados e integrados, desde processos psicológicos inferiores e superiores, até 

componentes humanos biológicos e sociais.   
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Para conquistar um caráter cientifico amplo à psicologia, Vygotsky utilizou a 

teoria marxista do funcionamento intelectual humano, com o intuito de descobrir 

como os homens, mediados pelo trabalho, relacionavam-se entre si e com os outros 

seres da natureza (PINO, 1993).  

  Molon (2006) identifica que a teoria de Vygotsky atribui ao trabalho um papel 

muito importante na produção do conhecimento humano, pois ao mesmo tempo em 

que o homem produzia culturalmente objetos, ele se constituía como ser humano. O 

trabalho afetou as condições ambientais que cercavam o homem e fez com que um 

novo ser surgisse, trazendo consigo não só características biológicas e naturais, 

mas também culturais.  

Tais alterações individuais e sociais acontecem, porque as mediações 

semióticas, presentes na raça humana, possibilitam que os indivíduos se adaptem 

espacialmente e transformem esse espaço por meio da utilização de instrumentos 

trabalhisticos.    

Conforme Pino (1993), ao praticar a caça nossos antepassados precisavam 

desempenhar algumas capacidades de raciocínio e sensibilidade, assim, esse fato 

contribui para desenvolver a potencialidade intelectual do homem. Então, Pino 

(2006) destaca que a corrente histórico-cultural da psicologia compreende que o ser 

humano contém em sua bagagem genética características biológicas e marcas 

humanas herdadas de seus ancestrais que lhe permite, quando entra em contato 

com o meio social e cultural, executar sua habilidade criadora. 

Portanto, o homem cria instrumentos que o auxilia na evolução e na 

transformação de sua estrutura física e mental, bem com de seu habitat natural.    

Neste sentido, os estudos desempenhados por Vygotsky, em grande parte, 

centravam-se na ontogênese humana, porém outras áreas do conhecimento 

humano foram analisadas, entre elas se destacam a sócio histórica, a micro gênese 

e a filogênese. Essa afirmação pode ser confirmada no instante em que Góes (2000, 

p.31) descreve que Vygotsky:  

  

Focalizou especialmente o domínio ontogenético, mas efetuava um       
entrecruzamento dos estudos da ontogênese e da micro gênese, sempre 
relacionando os dois níveis de análise, isto é, investigava questões 
ontogenéticas (abrangendo diferentes faixas etárias) e se deslocava para 
outro nível de estudo que envolvia sessões examinadas nas minúcias de 
transformação das respostas dos sujeitos. 
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   Molon (2006) especifica que os estudos filogenéticos abordam apenas a 

constituição biológica ou natural do ser, já os estudos ontogenéticos consideram que 

o processo histórico da evolução cultural humana é fundamental para o 

desenvolvimento de instrumentos capazes de modificar e de humanizar as 

características naturais herdadas pela espécie humana.    

 A partir dos estudos, conduzidos por Vygotsky, sobre a ontogênese foi 

possível verificar que a invenção do uso de ferramentas ocorreu devido à 

necessidade adquirida pelo homem de alcançar objetos distantes, entretanto, tal 

fator não foi suficiente para a evolução histórico-cultural de nossa sociedade.  

De acordo com Pino (1995), seria preciso criar não apenas instrumentos 

técnicos, mas também semióticos. O instrumento técnico facilita o acesso humano 

aos objetos de sua precisão, constituindo-se como um meio que orienta 

externamente a atividade humana, para que o homem conquiste o controle e o 

domínio da natureza. Por outro lado, o instrumento semiótico orienta internamente a 

atividade humana (instrumento psicológico), pois através dos signos linguísticos o 

ser humano se comunica e representa a realidade em que vive.      

 Góes (2000) esclarece que as teorias, congruentes a época de Vygotsky, 

relacionavam de maneira pouco consistente a estrutura genética humana ao meio 

social e concebiam o desenvolvimento humano como um processo de etapas 

progressivas, e não contínuas, como fizeram os estudo de Vygotsky.  

Por isso, o grande diferencial da teoria vygotskiana foi ter compreendido que 

as relações sociais são responsáveis por originarem as funções psicológicas e que o 

ser humano é constituído por mediadores sociais. Logo, o desenvolvimento coletivo 

de experiências e práticas sociais, bem como a produção e a interpretação 

constante de sistemas de signos, especificidade dos humanos, colabora para que o 

homem se torne um ser totalmente envolvido com sua cultura.    

Portanto, com a análise vygotskiana da história da evolução social do homem, 

um novo domínio genético é inaugurado, o qual representa a integração entre os 

processos de desenvolvimento humano cultural e natural. Vygotsky (1998) identifica 

que esses dois processos são determinados pelas funções psicológicas superiores. 

As referidas funções, primeiramente, surgem do convívio social, ou seja, são 

estabelecidas por meio das funções inter psicológicas entre sujeitos e, 

posteriormente, aparecem como propriedades pertencentes aos setores internos do 

pensamento do indivíduo e são denominadas de funções intra psicológicas.  
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Para explicar como o processo de desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores acontece no/entre indivíduo/s, a teoria vygotskiana recorre à linguagem. 

A linguagem é responsável por constituir o sujeito como um ser dotado de 

características específicas, as quais são identificadas devido à habilidade que ele 

tem de se relacionar com o contexto social em que está inserido e consigo mesmo. 

 Tal fato ocorre por que o ser humano é o único, em relação às demais 

espécies, que intencionalmente consegue controlar suas atitudes e seus 

comportamentos. Consequentemente, apresentamos capacidades cognitivas 

exclusivas do ser humano, que podem ser constatadas quando tomamos decisões e 

elaboramos reflexões e interpretações sobre determinados acontecimentos, assim, 

não nos orientamo  apenas através da impressão imediata e da experiência anterior, 

como fazem os animais irracionais. 

 Essa constatação pode ser reiterada no momento em que Freitas (2002) 

destaca que Vygotsky, ao se basear na abordagem materialista dialética, acredita 

que o comportamento humano difere qualitativamente do comportamento animal e 

que, portanto, deve ser estudado em sua especificidade. 

Em vista disso, cada sujeito absorve experiências adquiridas por meio das 

relações sociais intersubjetivas que a linguagem lhe possibilita. As “mediações 

semióticas” realizam na consciência dos indivíduos “interconexões”, entre as suas 

diferentes dimensões, determinado, assim, as especificidades do sujeito (MOLON, 

2006).  

Da mesma forma, Castoriana e Baquero (2008) argumentam que a “chave” de 

ligação entre a estrutura funcional dos processos intra e interpsicológicos pertence à 

mediação semiótica. Ela é uma “ferramenta psicológica” destinada a fazer as 

associações apropriadas entre a atuação intersubjetiva, que os sujeitos realizam 

durante as interações sociais, e a constituição subjetiva, que internaliza 

individualmente as atividades produzidas pelas ações intersubjetivas.  

Então, os sistemas psicológicos se configuram por meio da integração dos 

aspectos intra e interpsicológicos que estabelecem uma relação de 

interdependência, devido às conexões funcionais produzidas pelos componentes 

sígnicos.    

Smolka (2000) pondera que os signos e os sentidos causam diretamente 

influências no desenvolvimento das interações sociais do indivíduo. Nesse caso, as 

“(inter) relações” comunicativas dos sujeitos são dinamizadas pela produção 
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simultânea desses dois componentes linguísticos, o que colabora na estruturação do 

funcionamento mental do indivíduo e na sua constituição como sujeito. Vygotsky 

(1993) faz referência a Paulhan, para estabelecer que o sentido de uma palavras é o 

resultado de todos os acontecimentos psicológicos que ela proporciona à 

consciência.  

O sentido das palavras sofre alterações dependendo do contexto em que é 

empregado, ou seja, ele vai se modificando conforme a situação em que é utilizado 

e de acordo com a condição mental de quem o utiliza.   

Salvo lembrar, que para Vygotsky (1993), a relação entre o pensamento e a 

palavra é um processo vivo; o pensamento nasce através das palavras. Uma palavra 

desprovida de pensamento é uma coisa morta, e um pensamento não expresso por 

palavras permanece uma sombra. Assim, a palavra e o pensamento se articulam por 

meio de um processo  simultâneo. O pensamento não é a tradução da palavra, mas 

é através dela que ele adquire a sua forma.   

  

4 A FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

  

Na Inglaterra, no Século XVIII, Patrich Geddes, já alertava para os problemas 

ambientais que a expansão industrial provocaria. O período pós-guerra acelerou o 

crescimento econômico e a urbanização, contribuindo com a perda da cobertura 

vegetal da terra. No Brasil, um inexpressivo número de apreciadores da natureza e 

estudiosos começou a se preocupar com o ambiente, mas limitava-se a descrever 

filosoficamente as belezas dos recursos naturais (DIAS, 2001).   

Foi apenas na metade do século XX, que o termo “ambiente” passou a fazer 

parte da agenda mundial, pois várias nações estavam em crise econômica. Nesta 

época, percebeu-se que a poluição e a exploração dos recursos naturais estavam 

interferindo na redução da qualidade de vida da população mundial e colaborando 

para aumentar, ainda mais, os problemas econômicos.  

Por isso, na década de 60 surgiu o ambientalismo, nos Estados Unidos, e em 

70, foi publicado, pelo o Clube de Roma, o relatório Os Limites do crescimento , o 

qual alertava sobre os perigos que o desenvolvimento econômico causaria à 

humanidade. 

Segundo Dias (2001), o relatório Os Limites do crescimento  foi muito 

criticado e reivindicado por vários intelectuais, o que levou a ONU a organizar, em 
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Estocolmo, a Primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano. A 

conferência tinha como pretensão sensibilizar todos, buscando princípios comuns e 

visões globais da humanidade, a colaborarem com a melhoria e a preservação do 

ambiente.   

Na sequência, em 1975, sessenta e cinco países compareceram em 

Belgrado, com a intenção de realizarem uma reunião que formularia os princípios e 

orientações de um programa internacional de educação ambiental. No encontro foi 

elaborada a Carta de Belgrado, a qual expressava a importância de se conquistarem 

globalmente novos valores éticos que levariam a população a prestar mais atenção 

nos principais problemas mundiais, entre alguns deles está: a fome, a poluição e a 

exploração humana.   

Em 1977, na Geórgia (ex-URSS), na cidade de Tibilisi, aconteceu o Primeiro 

Congresso Mundial de Educação Ambiental. O evento teve uma grande repercussão 

no mundo todo e possibilitou que a educação ambiental tivesse reconhecimento 

internacional. De acordo com Dias (2001), a pretensão da conferência seria 

possibilitar, por meio da educação ambiental, que o ser humano percebesse 

criticamente os acontecimentos políticos, econômicos e sociais ao seu redor. A partir 

daí, ele se tornaria um cidadão consciente de seus atos e adquiriria 

responsabilidades pelos acontecimentos sociais e pela melhoria da sua qualidade de 

vida.   

Dez anos depois de Tibilisi, seria a vez de Moscou, onde ocorreu o Segundo 

Congresso de Educação Ambiental, com o intuito de discutir os últimos 

acontecimentos em torno do tema da educação ambiental. Nesse período, publicou-

se, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, o documento 

Nosso futuro comum , o qual também é conhecido como Informe Bruntland. Leff 

(2001) considera que o documento reconhece a necessidade de se firmar um 

consenso entre as nações, para que as suas disparidades de interesses financeiros 

e políticos sejam amenizados.  

Com a união das nações será possível desenvolver uma política voltada para 

a sustentabilidade ecológica, com a finalidade de garantir a sobrevivência da raça 

humana.   

A partir dos acontecimentos referidos acima, os conceitos de desenvolvimento 

sustentável e educação ambiental começaram a ganhar importância em todo o 

planeta, inclusive no Brasil, onde aconteceu, em 1992, a ECO-92, que também foi 
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chamada de RIO92. O encontro estimulou o envolvimento de várias ONGs com a 

questão ambienta. Também foi elaborado um programa global denominado Agenda 

21, com o objetivo de regulamentar um desenvolvimento econômico comprometido 

com os princípios da sustentabilidade social.  

Depois de tantos eventos envolvendo um grande número de nações 

destinadas a estabelecer novos rumos aos problemas ambientais e sociais, o 

Governo Federal do Brasil começou a se preocupar com a incorporação do tema da 

educação ambiental no país. Por isso, decretou, em 1999, a Lei 9795/99, a qual, 

segundo Rocco (2002, p. 225):  

 

Entende que a educação ambiental contempla os processos por meio dos 
quais os indivíduos e a comunidade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competência voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

A educação ambiental no Brasil é orientada pelo Tratado de Educação 

Ambiental para sociedades sustentáveis , o qual foi formulado durante a 

conferência ocorrida no Rio de Janeiro, em 92. Esse modelo de educação procura 

se organizar por meio de uma perspectiva interdisciplinar, a fim de que diversas 

áreas de conhecimento e diferentes saberes possam interagir, inclusive os não 

pertencentes à escola formal, como os restritos a determinadas comunidades. 

Assim, tal integração conduz o indivíduo a uma compreensão das relações sociais 

entre grupos humanos, levando-o a refletir sobre suas intervenções ambientais 

(CARVALHO, 2004).   

  

5 A CONSOLIDAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

  

O aprimoramento descontrolado das ciências tecnológicas, o irredutível 

processo de industrialização, juntamente com as catástrofes ambientais, a 

desigualdade social e a intensificação da miséria no mundo foram fatores essenciais 

para o surgimento da educação ambiental. Leff (2001) enfoca que diante da crise 

ambiental, a sociedade se torna mais sensível e disposta a buscar diferentes 

saberes.  

Novos princípios educacionais aparecem com o objetivo de orientar os 

aspectos relacionados à sustentabilidade ecológica, à diversidade cultural e à 
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equidade social. Com a democratização do conhecimento ambiental será possível 

controlar a superexploração da natureza, a qual ocasiona a degradação 

socioambiental e a deterioração da qualidade de vida dos indivíduos.   

Na visão de Dias (2001), as condições sociais influenciam as ambientais e 

vice-versa. A sociedade e o ambiente são responsáveis pela formação da qualidade 

da experiência individual ou coletiva dos sujeitos. Devido a isso, a função da 

educação ambiental é estimular a percepção das pessoas, para que elas reajam 

diante das complicações socioambientais, buscando melhorar a sua qualidade de 

vida/existência humana, já que, a vida deve ser sentida por meio de experiências 

boas.     

No entanto, a percepção das inúmeras situações indesejáveis que 

comprometem a sobrevivência humana, como, por exemplo, a desproporcional 

distribuição de renda, exige dos  cidadãos um questionamento político. Para Reigota 

(1994, p. 10): “A educação ambiental deve ser entendida como educação política, no 

sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça social, 

cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais e com a 

natureza.”   

Dessa forma, a cultura e a história compõem a sociedade, que por sua vez 

determina a constituição do ambiente. Portanto, tudo está indissoluvelmente 

interligado. Ruscheinsky (2002) explica que o sujeito somente desenvolverá uma 

consciência ecológica no instante em que compreender a sua relação com as 

transformações históricas, com os acontecimentos socais e naturais, pois todos os 

elementos do ambiente estão conectados, como se estivessem envoltos em uma 

teia social.  

Dias (2001) complementa afirmando que a educação ambiental deve 

incentivar a ação de cooperação entre os sujeitos, os grupos sociais e as 

instituições. A interdependência dos processos ecológicos mostra ao humano que 

ele não está só no mundo, mas imerso em uma gigantesca teia de interconexões.   
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6 DISCUSSÃO A RESPEITO DOS ESTUDOS REALIZADOS SOBRE  A TEORIA 

DE VYGOTSKY E SUAS RELAÇÕES COM A FORMAÇÃO DO EDUCA DOR 

AMBIENTAL  

  

Conforme Freitas (2002), Vygotsky desenvolveu suas pesquisas teóricas 

baseadas na perspectiva sócio histórica, a qual recebe influência, em sua 

constituição metodológica e conceitual, do materialismo histórico-dialético.  

A autora destaca que para Vygotsky, o modelo teórico sócio histórico, 

conhecido por desempenhar críticas severas ao reducionismo idealistas e 

empiristas, ganhou importância devido à necessidade de se conquistar novos 

caminhos para a psicologia. Essa deveria se firmar como uma ciência destinada a 

analisar o indivíduo como um todo, pois os aspectos externos, relações sociais, e 

internos, mente, estão unidos inseparavelmente.   

Vygotsky contesta as influências sociais empíricas e idealistas, no que refere 

as teorias linguísticas. Projetando, a partir de uma perspectiva dialógica, o estudo da 

língua em sua integridade natural e social, pois o contexto social é fundamental para 

a confirmação da interação verbal. Esse estudioso buscou ter no materialismo 

dialético a base de investigação para suas pesquisas, devido à necessidade de 

compreender as principais questões ideológicas que fazem parte das ciências 

humanas e sociais (FREITAS, 2002).     

Ao recorrerem à concepção dialética, Vygotsky procura construir uma visão 

totalitária, não fragmentada da realidade. Nesse caso, o homem é analisado dentro 

de seu ambiente social e todas as suas representações individuais, consciência, e 

sociais, participação de uma comunidade linguística, colaboram para a formação 

desse ambiente.   

Conforme a teoria vygotskiana, o homem é composto por características 

biológicas, herdadas de seus ancestrais, responsáveis pela sua estrutura genética, 

corpo, e também é constituído pelas interferências culturais, que recebe ao longo de 

seu desenvolvimento histórico, as quais determinam o seu comportamento. Então, a 

relação entre sujeito e realidade social é recíproca, constante e intensa.  

Os seres humanos são compostos por processos psicológicos inferiores e 

superiores que lhes permitem ao mesmo tempo ter características naturais e 

culturais. Isso possibilita que eles interfiram na estrutura e no funcionamento 

ambiental da sociedade, colaborando com as transformações ecossistêmicas.   
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Com as interações sociais determinadas pelo aperfeiçoamento de 

instrumentos de trabalho e mediadas pelos signos linguísticos, homens e mulheres 

construíram a história do nosso sistema ambiental e se constituem educadores 

ambientais. A criatividade humana transforma e concretiza a Educação Ambiental 

que cada vez mais está preocupada com as causas sociais referentes aos 

problemas ambientais relacionados ao descaso com a diversidade cultural e a 

exploração dos recursos naturais.   

Portanto, a nosso sociedade procura por novos saberes ambientais que 

sensibilizem os sujeitos a repensarem a suas condutas pessoais e coletivas perante 

aos fatores econômicos, políticos, culturais e ecossistêmicos. Reflexões 

aprofundadas a respeito dessas questões são desempenhadas pelos educadores 

ambientais, que estão preocupados em preservar a nossa existência, assim como 

dos demais seres vivos.  

Logo, é começando por uma sensibilização mental que grandes alterações 

sociais poderão acontecer, as quais influenciaram diretamente na organização 

ambiental de todos os seres naturais.        

   

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

   

  Em síntese, acreditamos que esta breve leitura de escritos, que teorizam as 

obras de Vygotsky e argumentam a respeito da formação da Educação Ambiental, 

contribuiu para que buscássemos nestes textos a fundamentação teórica adequada, 

para a compreensão das ideias de como a constituição cognitiva dos sujeitos a partir 

da linguagem colabora na estruturação do nosso ambiente social/natural e, 

consequentemente na formação de educadores ambientais. 

  Isto posto, significa dizermos que para Vygotsky, a linguagem é vista como 

um elemento fundamental no processo de desenvolvimento intelectual e de 

socialização dos indivíduos. É por meio das relações sociais que os educadores 

ambientais se constituem destinados a sensibilizarem todos os humanos a 

respeitarem os não humanos e a estimularem a concretização de uma interação 

harmoniosa entre humanos e recursos naturais.   
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