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RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre a educação ambiental aplicada ao
contexto educacional, nesta perspectiva é realizado uma revisão bibliográfica e um
breve retrospecto histórico sobre o tema. Os estudos realizados acerca da prática
pedagógica de professores e a inserção da temática ambiental nas diferentes áreas do
conhecimento ainda hoje são vistos por diferentes autores como incipiente. O
ambiente escolar é considerado um espaço extremamente privilegiado para o
desenvolvimento da Educação Ambiental, mas para que isso aconteça faz-se
necessário, por parte do corpo docente, uma transformação dessas práticas.
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ABSTRACT
This research aims to reflect on environmental education applied to the educational context,
this perspective is a literature review and a brief historical overview on the topic. Studies on
the pedagogical practice of teachers and the introduction of environmental subjects in the
different areas of knowledge are still viewed by different authors as incipient. The school
environment is considered an extremely privileged space for the development of
environmental education, but for that to happen it is necessary for the faculty, a
transformation of these practices.
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I- INTRODUÇÃO

As transformações sociais atribuem ao homem a aquisição de novas visões de cultura,
sociedade e de educação e esta última vai em busca de novas formas de transformação da
sociedade.
Na sociedade capitalista vigente, diante de conflitos sócio-culturais e crises entre sociedade
e ambiente, a Educação Ambiental surge como uma importante mediadora entre o campo
educacional e o ambiental, num diálogo reflexivo que visa à construção e a transformação social,
trazendo uma postura ética que possa gerar uma cidadania ampliada (CARVALHO, 2004).
Dentro desse contexto, o atual modelo civilizatório de produção e consumo está sendo
constantemente questionado, destacando-se a necessidade da criação de uma nova ética nas relações
sociais, entre diferentes sociedades e na relação com a natureza, e de que é preciso um modelo de
desenvolvimento ambientalmente sustentável baseado no crescimento econômico, conservação e
preservação ambiental e no desenvolvimento social. A mudança desse enfoque é uma construção a
ser objetivada pela educação ambiental, por meio de inovações conceituais sobre o termo ambiente,
a partir de novas vertentes e práticas pedagógicas que vão além do interesse eminente político.
Nessa perspectiva, o ambiente escolar, vem ampliando seu papel enquanto espaço de
inclusão social e promotora da cidadania, já que proporciona a convivência dos indivíduos em
grupos, desencadeando dessa forma uma necessidade de rever as práticas pedagógicas atualmente
desenvolvidas. Tal mudança deve trazer como referência a transformação da consciência das
pessoas em direção a construção de um mundo mais justo e ecologicamente equilibrado.
Presume-se assim, que essasmudanças tornem-se possíveis por meio da escola, uma vez que
esta deve oferecer condições para que o aluno compreenda as modificações socioambientais que
vivencia, de modo crítico, já que a principal função da escola com a inserção das questões
ambientais é a de contribuir com a formação de indivíduos conscientes e aptos a exercerem a
cidadania, de maneira comprometida com a vida em sociedade (PCNs, 1997).
Esta pesquisa tem por objetivo contribuir para uma reflexão no tocante ao processo de
inserção da educação ambiental no contexto educacional, visando despertar nos educadores a
sensibilidade, o conhecimento, a competência, a responsabilidade e a participação.

II-VISÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A preocupação em discutir as questões ambientais no processo de escolarização de
crianças e jovens remonta a década de 90, porém o marco é a partir da década de 60 e 70 do século
XX, onde surgem os sinais de uma crise socioambiental, caracterizada com uma crise global que
incorpora e atingem todos os continentes, sociedades e ecossistemas planetários, ressignificando
fronteiras geográficas, políticas e sociais(Lima, 2008). Essa crise tem por conseqüência os
próprios resultados das ações predatórias do ser humano, como aquecimento global, a falta de
água potável, a escassez dos recursos naturais, a extinção de animais, entre outros, evidenciados
com freqüência pelos meios de comunicação.
Em 1975, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a CulturaUNESCO promoveu o Congresso Internacional de Belgrado que estabeleceu metas e princípios de
Educação Ambiental. Dois anos depois realizou a Primeira Conferência Intergovernamental sobre
Educação Ambiental, conhecida como Conferencia de Tbilisi, organizada pela UNESCO em
colaboração com o Programa Nacional de Meio Ambiente- PNUMA, considerada o principal
marco da Educação Ambiental por ter estabelecido os princípios norteadores, objetivos e
estratégias dessa prática pedagógica na educação ( Medina, 1997).
Em agosto de 1981 ocorreu a promulgação da primeira lei que instrumentaliza a Educação
Ambiental como área que vai abordar as soluções dos problemas ambientais. É a mais importante
Lei Ambiental do Brasil que institui a “Política Nacional do Meio Ambiente” (Lei Federal
6.938/81), anterior a Constituição Federal. Em relação à Educação Ambiental, o texto da lei impõe
que esta seja ofertada não como disciplina em todos os níveis de ensino, ou seja, as instituições
educativas deverão promover a Educação Ambiental da maneira integrada aos programas
educacionais, podendo ser trabalhada de forma interdisciplinar ou transversal entre as áreas de
conhecimento. Nesse período temos a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), um órgão com poder para propor normas ambientais, com força de lei. Em 1987, o
antigo Conselho Federal de Educação aprovou o parecer 226/87, um documento de grande valor
na história da Educação Ambiental. Esse documento enfatizou a urgência da introdução da
Educação Ambiental, propondo, que fosse iniciada a partir da escola, numa abordagem
interdisciplinar, levando a população posicionamento em relação a fenômeno ou circunstâncias do
ambiente.
Com o objetivo de trabalhar essa temática no contexto educacional, o Ministério da
Educação do Desporte – MEC- a partir de 1997, deu início aos estudos e a elaboração dos
Parâmetros Curriculares Nacionais- PCNs. Esses Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem que
o tema Meio Ambiente seja trabalhado transversalmente na Educação, ou seja, propõem que as
questões ambientais permeiam os objetivos, conteúdos e orientações didáticas em todas às
disciplinas, no período da escolaridade obrigatória. Ao mesmo tempo, na perspectiva da nova Lei
de Diretrizes e Bases (Lei 9.394/96) há indicação de mudanças curriculares no ensino formal; a
Educação Ambiental pode ser apresentada em outros níveis de ensino.

Os avanços indicados nas questões educacionais sinalizam o surgimento de uma nova fase,
em que a aprendizagem requer que os sujeitos procurem se expressar e se relacionar por
mediações pedagógicas que envolvam imaginação criativa, disciplina e a realização de pesquisa
acerca de causas e conseqüências do uso dos recursos naturais de maneira desenfreada. No sentido
de colaborar com as novas metas estabelecidas para a educação, a Lei nº 9.795/99, publicou
oficialmente a legislação sobre a Política Nacional de Educação Ambiental que destinou os
princípios básicos e objetivos da área do conhecimento, obrigações de governos, empresas,
instituições e sociedade em geral, as linhas de ação, os níveis de ensino, suas modalidades e o
papel do ensino não-formal (SANTOS, 2003).
A educação ambiental passa a configurar uma forma de promover a construção do
conhecimento, visando despertar nos envolvidos a sensibilidade, o conhecimento, a competência,
a responsabilidade e a participação.
Para Leff (2001, p. 178) a questão ambiental abre assim uma nova perspectiva
epistemológica para compreender o desenvolvimento do conhecimento, [...] o saber ambiental se
constitui através da produção e articulação de saberes, para construir novas racionalidades sociais
possíveis. Para isto, é necessário derrubar as fronteiras da “ciência normal”, levantar as comportas
que permitam o fluxo interdisciplinar de conhecimentos e abrir o diálogo produtivo entre os
saberes.
A questão ambiental incorpora, na concepção de educação, a preocupação com a qualidade
ambiental, sendo considerada importante para a sociedade, pois o futuro da humanidade depende
da relação estabelecida entre o ser humano, a natureza e seu uso sustentável. Na educação atual,
reconhece a necessidade de inserção das questões ambientais no contexto educacional e na vida
cotidiana do indivíduo. Vale ressaltar que essas questões, de alguma forma, sempre estiveram
presentes na vida do ser humano, partindo do princípio que o mesmo é parte do ambiente.
(CARVALHO, 2006).
A educação ambiental se apresenta no ensino formal como tema transversal dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997). Estes temas foram elaborados para proporcionar
à educação a possibilidade de educar para a cidadania, conforme o que preceitua Oliva e Muhriger
(2001), quando afirma que:
A educação para a cidadania requer que questões sociais
sejam apresentadas para aprendizagem e a reflexão dos alunos,
buscando um tratamento didático que contemple sua complexidade
e sua dinâmica, dando-lhe a mesma importância das áreas
convencionais. Com isso, o currículo ganha em flexibilidade e
abertura, uma vez que os temas podem ser priorizados e
contextualizados de acordo com as diferentes realidades locais e
regionais e que novos temas sempre podem ser incluídos (OLIVA;
MUHRIGER, 2001, p. 20)

Os temas são trabalhados dentro da perspectiva interdisciplinar, que de acordo com
Fazenda (2009) supera a visão fragmentada dos conteúdos, pressupondo a colaboração das várias
ciências para o estudo de determinados temas que orientem as atividades pedagógicas, respeitando
a especificidade de cada área do conhecimento. São elaborados de modo a atender não apenas uma
área do conhecimento, mas um conjunto de áreas afins que constituem uma formação cidadã mais
completa e ampla.
A inserção da questão ambiental, considerada o conjunto de temáticas relativas não só à
proteção da vida no planeta, mas também à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida das
comunidades (PCNs, 1997), na prática pedagógica, apresenta como principal função a de
contribuir para a formação do cidadão consciente, capaz de refletir e analisar as causas e
conseqüências dos problemas enfrentados pela sociedade, do seu contexto local ao global,
buscando descortinar a realidade na sua totalidade: problemas sociais, ambientais, culturais,
políticos, econômicos, éticos, entre outros (PCNs, 1997).
No contexto educacional a inserção da Educação Ambiental está atrelada à abordagem de
atitudes, de cultura, de qualidade de vida, de respeito, de ética, de cidadania, de sociedade, de
natureza, de recursos naturais, de água, de energia, de ar, de terra, e de outros no tocante a
educação ambiental. Deve-se buscar, para essa prática, estabelecer um olhar abrangente e
integrador sobre todos esses aspectos e não mais uma visão fragmentada. Conforme Carvalho
(2006), a Educação Ambiental no contexto educacional é uma proposta de caráter educativo, que
nasce em um momento histórico de alta complexidade
Segundo Freire (1996), na educação não basta apenas cumprir com uma exigência teórica,
como simplesmente transmitir conteúdos. É preciso ir além para preencher as lacunas com relação
à construção do conhecimento, é preciso promover, além das atividades, a inserção da comunidade
na escola demonstrando a importância dessa ação para a Educação Ambiental, visto que, o seu
papel é mais que o transmissor de informações sobre temáticas ambientais, deve construir
experiências e vivências embasadas na reciprocidade (RODRIGUES, 2008a).
Conforme as idéias de Rodrigues (2008a), a escola precisa pensar em práticas que levem os
educando a compreenderem, de forma crítica, as relações da Educação Ambiental com sua vida
cotidiana.
Portanto, a Educação Ambiental na escola deve ser desenvolvida como um processo
permanente de aprendizagem que valoriza as diversas formas de conhecimento na formação de
cidadãos com consciência local e planetária. Deve-se apresentar uma perspectiva que proporcione
a relação do homem com a natureza, baseada em uma postura ética, que pressupõe valores morais
e uma forma diferenciada de ver o mundo e a humanidade (FREIRE, 1996).
O grande desafio gerado para o desenvolvimento de ações de educação ambiental na escola
é levar os educadores a perceber que para a obtenção de sucesso devem buscar desenvolver
projetos pedagógicos e atividades inovadoras, diversificadas e participativas. Essas atividades
devem possibilitar a construção de novos conhecimentos, a formação de atitudes, valores, normas
e práticas considerando as diferentes realidades sociais, ambientais, políticas e culturais
pertinentes aos locais em que as comunidades e as escolas estiverem inseridas (REIGOTA, 1994).

Sendo a escola compreendida como um espaço criativo e de transformação deve possibilitar,
tanto ao educador quanto ao educando, oportunidades para que reflitam e avaliem suas práticas
com relação à Educação Ambiental. Neste sentido, é importante conhecer as práticas pedagógicas
que estão sendo utilizadas nas escolas, visto que elas são consideradas os caminhos disponíveis
para que a Educação Ambiental trilhe rumo a um novo fazer pedagógico, ancoradas na legislação
e no que propõe os PCNs.
A educação, na perspectiva de Paulo Freire (1996), deve servir para emancipação do sujeito,
e as práticas pedagógicas devem colaborar para a construção de um ser autônomo que traz consigo
uma bagagem histórico-cultural e uma individualidade que deve ser levada em conta. Quando o
educador constrói práticas de ensino mais eficientes, em sintonia com a realidade, está
contribuindo para a conscientização do educando, permitindo-o perceber, avaliar e refletir sobre a
sociedade a que pertence e, principalmente, sobre suas ações de transformar o ambiente em que
convive (FREIRE, 1996). O autor evidencia, dessa forma, a importância de práticas pedagógicas
que levem em consideração o conhecimento prévio do educando.
De acordo com Libâneo (2005), a disseminação e a internalização dos saberes e seus modos
de ações são considerados como formas geradoras de conhecimentos. Tais conhecimentos devem
perpassar por conceitos, habilidades, hábitos, procedimentos, crenças, atitudes, os quais resultam
em uma pedagogia da aprendizagem que visa associar teoria a prática. Desse modo, a prática
pedagógica deve buscar preencher as lacunas do conhecimento possibilitando ao educando a
construção de conhecimentos significativos que partam de um princípio teórico e possam ser
ilustrados a partir do seu cotidiano.
Dessa forma, o desenvolvimento da prática pedagógica deve dar-se levando em
consideração a socialização e a humanização do indivíduo, de maneira ética e responsável,
englobando atividades que retratem a vida no seu mais simples cotidiano, proporcionando um
salto qualitativo na convivência cooperativa. Suas ações devem também estar integradas de acordo
com as idéias educativas da escola, uma vez que surgem nesse contexto com o propósito de
alcançar um objetivo pré-definido (FREIRE, 1996).
Nesse contexto, prática pedagógica em Educação Ambiental demonstra a necessidade de
desenvolver uma prática pedagógica de cunho reflexivo, crítico, que venha a enfocar a análise dos
problemas ambientais por meio de uma perspectiva transversal e interdisciplinar. Dessa forma, a
inserção da temática do Meio Ambiente como tema transversal nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL/MEC, 1997) é de grande importância, visto que a questão vem sendo
considerada cada vez mais urgente e importante para a sociedade, pois o futuro da humanidade
depende da relação estabelecida entre a natureza e o uso pelo ser humano dos recursos naturais
disponíveis.Essa consciência da necessidade de melhorar a relação do ser humano com a natureza
já chegou à escola que tem como caminho para possibilitar a reflexão sobre a temática ambiental a
prática pedagógica transversal e interdisciplinar.
Para Sato (1995) a transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na
prática educativa, uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados
(aprender na realidade e da realidade). Já a interdisciplinaridade afirma ser necessário ir além da
mera justaposição de disciplinas, ao mesmo tempo em que se evita a diluição destas,,

principalmente, no que concerne a possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades ou
projetos de estudos, pesquisa e ação como prática pedagógica ou didática.
Apesar de fazer parte do ideário da Educação Ambiental, a interdisciplinaridade como
proposta pedagógica é, ainda, de difícil execução, pois não percebe, entre os profissionais que
trabalham com Educação Ambiental, um consenso sobre o que seja essa prática. Assim, a
abordagem interdisciplinar apresenta diferentes interpretações, em que diversos pesquisadores têm
abraçado o desafio de conceituar a interdisciplinaridade e, nessa investigação, muitas vezes se
perdem na diferenciação de aspectos como: múlti, plúri e transdisciplinaridade (FAZENDA,
2009).
Fazenda (2009, p. 19) afirma, ainda, que o pensar interdisciplinar parte do princípio de que
nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional. Tenta, pois, o diálogo com outras
formas de conhecimento, deixando-se interpretar por elas. Para essa autora, estabelecer relações
exige um nível de compreensão que precisa ser construído, ou seja, a visão interdisciplinar tem
que ser construída pelos alunos por meio de subsídios fornecidos pelos professores, propondo a
integração entre o conteúdo, método e processo de desenvolvimento da aprendizagem.
Nesse sentido, a ação pedagógica da interdisciplinaridade aponta para a construção de uma
escola participativa, que deriva da formação do sujeito social, em articular saber, conhecimento e
vivência. Para que isso se efetive, o papel do professor é fundamental no avanço construtivo do
aluno. É ele, o professor, que pode perceber as necessidades do aluno e o que a educação pode
proporcionar ao mesmo. A prática pedagógica interdisciplinar das temáticas ambientais visa
envolver e instigar o aluno às mudanças na busca do saber e na identificação das relações dos
seres com o ambiente que habita.
Diante dessas considerações, pode-se perceber que a interdisciplinaridade pretende
proporcionar a construção de conhecimentos que, por meio da prática pedagógica, rompam as
fronteiras entre as disciplinas. A interdisciplinaridade busca também envolvimento, compromisso
e reciprocidade diante dos atores, ou seja, atitudes e condutas interdisciplinares. Nesse cenário, a
inserção da educação ambiental, no cenário educacional, vislumbra colaborar com a construção de
conhecimentos voltados à formação de cidadãos mais críticos e responsáveis.
Porém, alguns entraves são evidenciados para efetivar a prática pedagógica da Educação
Ambiental de forma interdisciplinar ou transversal, pois como já foram citados anteriormente, os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) direcionam essa inserção. Na abordagem de Macedo
(1999, p. 43), “os PCN nos põem de novo diante de um problema antigo na área do currículo: as
disciplinas tradicionais não dão conta de um conjunto de questões postas pela realidade vivida
pelos alunos”. Nesse sentido, os conteúdos, presentes na estrutura curricular, são vistos de maneira
isolada, sendo importante lembrar sua intrínseca relação, uma vez, se tratados de maneira isolada,
cada área especializada do conhecimento não apenas perde a dimensão do conjunto, mas pode
também criar uma leitura reducionista da realidade (RODRIGUES, 2008b).
A estrutura curricular atual, que favorece a fragmentação dos conteúdos e da
aprendizagem, pode ou não, proporcionar um isolamento entre os professores, fechando cada qual
em sua própria disciplina, o que dificulta a inserção da Educação Ambiental no meio educacional,

uma vez que a temática ambiental é vista como complexa por natureza, sua abordagem só pode ser
feita a partir da integração das diversas áreas do conhecimento.
No Brasil, os paradigmas educacionais, ainda, se organizam em sistemas subordinados,
compartimentados, o que distancia a escola, das mudanças da sociedade que se configuram na
contemporaneidade. Neste sentido, Rodrigues (2008, p. 47) afirma que
As principais contribuições de tendências pedagógicas
contemporâneas apontam para a não compartimentalização, quer do
conhecimento, quer da aprendizagem, sugerindo a necessidade da
superação de uma metodologia e de uma classificação positivista
da ciência, ainda muito em uso.
Na perspectiva da autora, para acompanhar as transformações sociais, é necessário que
docentes repensem, reorganizem suas ações e atitudes, no contexto escolar, apoiados em
competências básicas, que devem ser alcançadas por meio de um ensino contextualizado,
compartilhado, a partir da interdisciplinaridade.
Santomé (1998, p. 66) afirma que a interdisciplinaridade “não é apenas uma proposta
teórica, mas, sobretudo uma prática, na medida em que são feitas experiências reais de trabalho
em equipe, exercitam-se suas possibilidades, seus problemas e suas limitações”. Dessa forma, a
prática interdisciplinar vislumbra o desenvolvimento dos conteúdos atrelados a uma prática
significativa.
Nesse contexto, compreende-se que é pelas ações educativas interdisciplinares que
mudanças significativas de conduta, com relação às questões ambientais e a preservação da vida
no ambiente, poderão ser desencadeadas, pois busca evidenciar, nas práticas pedagógicas, novas
atitudes na construção do saber. Daí, percebe-sea importância e a responsabilidade dos professores
ao pensar, escolher e adotar formas de ensinar que subsidiem e amparem o fazer pedagógico
(SCARPATO, 2004).
No processo educativo, a ressignificação do conhecimento torna-se importante na prática
pedagógica. As questões ambientais devem apresentar-se por meio da educação ambiental, em
uma abordagem transversal ou interdisciplinar, uma vez que a escola é tida como um lugar de
culturas múltiplas (RODRIGUES, 2008a).
Diante do apanhado teórico aqui realizado, percebeu-se que as práticas pedagógicas em
educação ambiental pouco têm evoluído como postuladas nos documentos oficiais, estando esse
fato associado às questões culturais, os valores e a crenças constituídas, bem como a estrutura
curricular e a própria formação compartimentada do educador. E a partir das abordagens
evidenciadas nos textos de Leff (2001), Fazenda (2009), Freire (1996), Rodrigues (2008), Melo
(200). Sato (1995), Scarpato (2004), entre outros, observou-se que a prática pedagógica da
educação ambiental, ainda, está distante da realidade das escolas brasileiras.

CONCLUSÃO

A humanidade na ocupação e exploração do espaço, principalmente no que diz respeito ao
espaço urbano, adota comportamentos como se o meio ambiente fosse uma fonte inesgotável de
recursos. Este comportamento é resultado da percepção que o homem tem do ambiente em função
da relação homem/natureza desde os primórdios da humanidade e do modelo de desenvolvimento.
Para a modificação desse paradigma, que foi instalado globalmente, a Educação Ambiental
é um instrumento importante para a mudança de comportamento rumo ao desenvolvimento
sustentável de uma sociedade.
Esse caráter dinâmico garante que a Educação Ambiental obtenha resultados positivos com
relação a mudanças de valores e comportamentos, resultando em um novo padrão de
desenvolvimento.
Para que se caminhe em direção ao desenvolvimento sustentável é necessário à existência
de profissionais capacitados para atuarem de forma multiplicadora e disseminadora desses
princípios na escola e na sociedade como um todo. E esse tem sido um fator limitante na inserção
da temática ambiental nas diferentes áreas do conhecimento.
Cabe aos professores, garantir momentos de discussão e compreensão da realidade sócioambiental em que estamos inseridos, numa perspectiva de construção de espaços para o exercício
da cidadania. Neste contexto, a Educação Ambiental deve ser relacionada com a vida das pessoas
no seu cotidiano, o que elas vêem e sentem. Conhecer as causas e conseqüências que provocam os
problemas socioambientais locais também facilitará à sociedade propor soluções.
Atualmente a escola precisa estar atenta às várias formas de atuação e de informação que a
sociedade está sujeita. É necessário refletir sobre valores presentes entre os seres humanos, que os
mesmos foram e são constantemente veiculados, principalmente pelos meios de comunicação de
massa. Acreditamos que através do ensino é possível construir caminhos, envolvendo as diferentes
áreas do conhecimento, e que através do debate e do repensar nossa prática cotidiana possamos
criar valores de sustentabilidade econômica, social e cultural.
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