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A CONCEPÇÃO ECOLÓGICA NA FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
CONTEMPORÂNEA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
LUIZ ANTONIO SOBREIRO CABREIRA

HELOISA CUBA ROTTA
NATHALIA SIQUEIRA YOKOYAMA

Um olhar atento ao movimento social contemporâneo tem apontado uma crescente preocupação
com a questão ambiental na sociedade contemporânea. Diante da flagrante abertura e interesse da 
contemporaneidade em torno da questão ambientalista e a sua inserção nos currículos escolares, tal
tema estimula a sociedade e a comunidade acadêmica a se debruçar sobre o assunto, produzindo
material relevante, que merece, por si só, ser objeto de análise e discussão. Uma temática como
essa, fortemente implantada nos currículos escolares, merece uma investigação acadêmico-literária, 
que permita avançar na compreensão do tema e, assim, abrir espaço para o entendimento dessa 
realidade nos modelos educacionais. As referências bibliográficas indicadas, preliminarmente,
representam um primeiro momento de aproximação da temática proposta, um mergulho inicial, um
olhar de marinheiro no mar da literatura que trata da questão da história e filosofia da educação.  -
Inserir o aluno neófito na iniciação científica, visando capacitá-lo a realizar sua própria pesquisa 
científica, com competência metodológica aceitável. - Propiciar uma revisão bibliográfica 
preliminar do tema nas publicações voltadas para a filosofia da educação, encontradas na biblioteca
da Universidade do Oeste Paulista. - Identificar a presença da concepção ecológica, ou não, em
obras de filosofia da educação brasileira contemporânea, por meio de revisão bibliográfica e 
documental. - Abrir espaço para a discussão do tema e da forma como foi implantado, ou não, nos
modelos educacionais contemporâneos, efetivamente, após o término das pesquisas bibliográficas,
em grupo de pesquisa previamente formado.  O material que será utilizado como fonte de pesquisa 
serão as referências bibliográficas encontradas na Biblioteca da Universidade do Oeste Paulista,
preferencialmente, além de outros documentos que se mostrem relevantes a sua consulta no curso
da pesquisa como, por exemplo, a legislação educacional vigente e outros documentos. O método
de investigação documental será preferencial neste trabalho, já que se trata de uma revisão
bibliográfica inicial, que toma como premissa a busca de um olhar que revisite as obras de filosofia 
e história da educação na busca de sinais ou referências da presença da consciência ecológica nas
referidas obras. Os resultados e o debate decorrente, realizado em um grupo de pesquisa formado
como apoio à essa iniciativa, deverão estar baseado, exclusivamente, em revisão bibliográfica, em 
português, preferencialmente, de material disponibilizado pela biblioteca da Unoeste, e serão
interpretados, analisados, confrontados, no sentido de identificar, ou não, a presença de uma
consciência ecológica nos livros de filosofia da educação, previamente selecionados. 

 


