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Esta pesquisa foca nos conhecimentos ambientais escolares com o intuito de compreender que 

sentidos estão sendo atribuídos, historicamente, à problemática ambiental na disciplina 
escolar Ciências entre os anos de 1990 e 2020. Para isso, realizo uma aproximação entre as 

produções de Michel Foucault (1996, 2008) e Thomas Popkewitz (2001, 2011), focando nos 
discursos que vêm constituindo a produção de seus conteúdos de ensino em manuais 

escolares, especificamente aqueles relativos à questão do meio ambiente. Com base na 
alquimia na/da disciplina escolar Ciências, argumento que o conhecimento ambiental escolar é 

estruturado a partir de regras e padrões que regulam e normalizam o pensamento dos alunos e 

dos professores acerca da questão do meio ambiente, produzindo, assim, efeitos de poder em 
seus currículos escolares. Entendendo que políticas curriculares como os PCN, a BNCC e o PNLD 

influenciam os conhecimentos ambientais escolares contidos nos livros didáticos, faço emergir 
desses documentos oficiais discursos associados à problemática ambiental. Além disso, 

estabeleço relações destes discursos com aqueles produzidos em outros campos – como o da 

Educação Ambiental e da Pedagogia – na análise das fontes editadas em 1992, 2002 e 2018. 
Neste sentido, o ensino construtivista é mencionado nos livros de 2002 e 2018, enquanto a 

educação comportamentalista emerge nas três fontes estudadas. Os conceitos ecológicos são 
valorizados nos compêndios de 1992 e 2002, e a sustentabilidade emana fortemente no livro 

didático de 2018 como solução para a pauta ambiental. Desse modo, aproximo os textos das 
fontes editadas em 1992 e 2002 à macrotendência conservacionista, e do livro publicado em 

2018 à macrotendência pragmática. Já a experimentação, a saúde, o lixo, a biodiversidade e a  

reciclagem estiveram presentes nas três fontes, sinalizando a força desses discursos na 
comunidade discursiva de ensino de Ciências. Diante desses resultados, defendo que, no 

período analisado, vem se valorizando a formação voltada para visões conservadoras a respeito 
da problemática ambiental, atreladas a regras e padrões que marginalizam aspectos políticos e 

econômicos sobre a questão ambiental.  
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