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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA PÚBLICA: UMA PROPOSTA DE 

INTERVENÇÃO 

Eleandro de Oliveira Silva1  

José Ferreira de Melo2 

 

RESUMO 

 

Este artigo descreve e apresenta os resultados obtidos na implementação do projeto “Educação 

Ambiental na Escola Pública: uma Proposta de Intervenção no “CEEPA” Mohamad Ali Hamzé – 

Cambará/PR” que harmonizado com o eixo principal do debate sobre interdisciplinaridade, propõe 

sugestões  aos conteúdos, aos valores e às metodologias presentes na Educação Ambiental, 

apresentando-se como uma  proposta para subsidiar a prática de professores que buscam suporte 

teórico-metodológico e atividades para o trabalho com a EA em uma perspectiva interdisciplinar. Com 

isso, espera-se que as ideias aqui lançadas transformem-se em processo de discussão permanente, 

por meio do qual os indivíduos envolvidos e a comunidade escolar tenham consciência de que o 

respeito ao meio ambiente é imprescindível à sobrevivência do Planeta. 

 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental; Escola Pública; Intervenção. 

 

ABSTRACT 

 

This article describes and presents the results obtained in the implementation of the project 

"Environmental Education in Public Schools: A Proposal for Intervention" CEEPA "Mohamad Ali 

Hamze - Cambará / PR", which harmonized with the main axis of the debate on interdisciplinarity, the 

proposed suggestions content, the values and methodologies found in environmental education, 

presenting a proposal to subsidize the practice of teachers who seek theoretical-methodological 

support and activities to work with EA in an interdisciplinary perspective. Thus, it is expected that the 

ideas posted here from becoming permanent process of discussion, whereby the individuals involved 

and the school community are aware that the respect for the environment is essential to the survival of 

the planet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Diante de inúmeros questionamentos sobre a conservação da biodiversidade, 

do desenvolvimento sustentável e sobre a preocupação acerca do papel do homem 

na degradação do meio ambiente é que surgiu o propósito de buscar uma 

metodologia que pudesse intervir no processo educativo, determinando o grau de 

participação e pertencimento da comunidade escolar para ampliação e a 

receptividade do saber ambiental. 

 À procura de suas bases epistemológicas, a Educação Ambiental sustenta-se 

em conhecimento aberto, dialógico e reflexivo, que vinculados à prática social,  

busca ir além da disciplinaridade imposta na divisão do conhecimento por áreas 

fechadas. De acordo com essa visão, a perspectiva interdisciplinar surge como um 

dos princípios essenciais na formação da Educação Ambiental. Vale lembrar que o 

espírito interdisciplinar não exige que os profissionais sejam competentes nos vários 

campos do saber, mas que se interessem pelas outras disciplinas (JAPIASSU, 

1976). 

 Desta forma, pode-se considerar que a interdisciplinaridade está amparada no 

diálogo de diversos saberes organizados e disciplinares e é nesse caminho 

interdisciplinar que a Educação Ambiental, na busca de sua própria superação frente 

às fragilidades epistemológicas, procura uma nova forma de pensar e agir que 

contemple a reorganização do saber. 

 Contudo, nota-se o desinteresse ecológico e a carência alarmante com 

relação à proteção ambiental de forma local e global. E também percebe-se, por 

meio de relatos de professores, alunos e de pesquisa bibliográfica que ocorre um 

desinteresse e/ou despreparo de alguns profissionais que apresentam apenas ações 

pautadas em datas especificas e desarticuladas de uma Educação Ambiental como 

processo contínuo de aprendizagem e vivência, na qual, a cada passo, aprimora-se 

a visão do todo e abre-se a possibilidade de “rever” nossa percepção de vida. 

 Em face desses problemas, nesse trabalho, objetivou-se investigar  a relação 

entre as áreas do conhecimento em busca de metodologias e estratégias de 

abordagem de ensino que permeassem as práticas de educação ambiental, com 

objetivo de fortalecer a discussão sobre interdisciplinaridade, cidadania e 

sustentabilidade. 



  

2 O QUE É EDUCAÇAO AMBIENTAL? 

 

 

 A questão ambiental tem se apresentado na forma de muitos problemas que 

afetam a vida do cidadão comum e a escola é chamada a dar sua contribuição na 

busca de soluções para a crise ambiental. Entretanto, é possível perceber que 

embora esta temática esteja presente nos currículos escolares, nem sempre se 

consegue uma mudança significativa de atitudes individuais e coletivas, com relação 

ao meio ambiente. É um processo de grande abrangência e não se limita aos 

princípios e as teorias científicas, nem pode ser confinada apenas a uma disciplina, 

à sala de aula, mas extrapola esses limites e envolve toda a sociedade. 

 Mas o que é Educação Ambiental? De acordo a Lei nº. 9.795/99, a Educação 

Ambiental não deve ser implantada como disciplina específica, devendo ser 

desenvolvida como prática integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 

modalidades de ensino. As definições podem ser as mais variadas. O art. 1º da Lei 

nº. 9.795, define a Educação Ambiental da seguinte forma: “Entende-se por 

educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

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, seja ela formal ou não formal, deve contribuir para a 

formação de um cidadão crítico, consciente da responsabilidade que lhe cabe na 

manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim o Projeto 

Político Pedagógico da Escola deve garantir a formação ambiental  em sala de aula, 

contribuindo para que haja preservação da vida no planeta. 

 Segundo Duvoisin (2006), a Educação Ambiental surgiu como uma 

necessidade de mudança na forma de encarar o ser humano no mundo. Para que 

essa mudança ocorra, de acordo com “A Declaração do Meio Ambiente” elaborada 

durante a Conferência de Tbilisi, República da Geórgia, em 1977, há necessidade 

urgente de investigação de novos métodos e desenvolvimento de materiais 

educativos (UNESCO3/PNUMA4,1980).  

 

                                                 
3 UNESCO: Organização para Educação, a Ciência e a Cultura das Nações Unidas. 
4 PNUMA: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 



  

3 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

 No início, o homem sobrevivia de uma economia de subsistência, isto é, 

produzia somente o que necessitava para viver. Nesse período a sociedade vivia em 

paz   com a natureza. Contudo, o homem desenvolveu-se e grandes descobertas 

foram feitas, houve um imenso progresso industrial e então uma nova relação 

comercial passou a existir surgindo a sociedade capitalista. Com o passar dos anos, 

essa sociedade cria um comportamento predatório e extremamente consumista em 

relação à natureza, levando-a ao desequilíbrio. 

  Na década de 70, entidade relacionada à revista britânica The 

Ecologist elabora o “Manifesto para Sobrevivência” onde insistiam que um aumento 

indefinido de demanda não pode ser sustentado por recursos finitos. 

 Os principais resultados formais do encontro constituíram a Declaração sobre 

o Ambiente Humano ou Declaração de Estocolmo que expressa à convicção de que 

tanto as gerações presentes como as futuras, tenham reconhecidas como direito 

fundamental, a vida num ambiente sadio e não degradado. 

 Ainda como resultado da Conferência de Estocolmo, a ONU criou um 

organismo denominado Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - 

PNUMA, sediado em Nairobi. 

 Também, no início da década de setenta, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul cria o primeiro curso de pós-graduação em Ecologia do país 

(BRASIL, 2001, p. 20) 

 Em resposta às recomendações da Conferência de Estocolmo, A UNESCO 

promoveu em Belgrado (Iugoslávia) um Encontro Internacional em Educação 

Ambiental  onde  criou  o  Programa  Internacional  de  Educação Ambiental - PIEA 

que formulou os seguintes princípios orientadores: a Educação Ambiental deve ser 

continuada, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada para os 

interesses nacionais. 

 Neste mesmo encontro, em 1975, foi elaborada a Carta de Belgrado. Propõe 

temas que falam que a erradicação das causas básicas da pobreza como a fome, o 

analfabetismo, a poluição, a exploração e dominação, devam ser tratados em 

conjunto. Em 1977, também é realizada a Conferência Intergovernamental de 

Educação Ambiental em Tbilisi (ex-URSS) organizada pela UNESCO com a 



  

colaboração do PNUMA. Foi o ponto culminante da primeira fase do Programa 

Internacional de Educação Ambiental, iniciado em 1975. Nela, foram definidos  os 

objetivos, as características da Educação Ambiental, bem como as estratégias 

pertinentes ao plano nacional e internacional. 

 Em 1991, no Brasil, a Portaria 678/91 do MEC, determinou que a educação 

escolar deveria contemplar a Educação Ambiental permeando todo o currículo dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, enfatizando a necessidade de investir na 

capacitação de professores. 

 Na esfera federal, em 1992, é criado o Ministério de Meio Ambiente (MMA). 

Também, neste mesmo ano, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento e Meio Ambiente, no Rio de Janeiro, sendo esta de fundamental 

importância para a educação ambiental brasileira, pois resultaram documentos 

importantes dessa conferência, tais como: Agenda 21, que trata da educação no 

capítulo 36 (Promoção do Ensino, da Conscientização e do Treinamento); o Tratado 

das ONGs, que focaliza a educação ambiental no tratado de Educação Ambiental 

para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global; a Carta da Terra que 

serve de referência valorativa para a maioria dos educadores ambientais, até os dias 

de hoje. 

 No ano seguinte, a portaria 773/93 do MEC, institui em caráter permanente 

um Grupo de Trabalho para Educação Ambiental com objetivo de implementar a 

Educação Ambiental nos sistemas de ensino em todos os níveis e modalidades - 

concretizando as recomendações aprovadas na RIO-92. 

 Em meados da década de 90, criou-se a Câmara Técnica temporária de 

Educação Ambiental no Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), 

determinante para o fortalecimento da Educação Ambiental e também o Programa 

Nacional de Educação Ambiental (PRONEA), caracterizando-se como um dos 

avanços significativos na institucionalização da educação ambiental no Brasil. Em 

1996, é sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, (LDB, nº9.394/96 ), 

que evidencia a dimensão ambiental na educação escolar. 

 No final da década de 90 realizou-se ainda a Conferência Internacional sobre 

Meio Ambiente e Sociedade, com o tema: Educação e Consciência Pública para a 

Sustentabilidade – Thessaloniki (1997), onde houve o reconhecimento de que, 

passados cinco anos da Conferência Rio – 92, o desenvolvimento da Educação 

Ambiental foi insuficiente. Ainda no ano de 1997, aconteceu a Primeira Conferência 



  

Nacional de Educaçaõ Ambiental em Brasília, da qual resultou a “Declaração de 

Brasília”. Nesse mesmo ano, são aprovados os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s), pelo MEC, que definiram temas transversais, como: saúde, ética, 

orientação sexual, pluralidade cultural e meio ambiente, a serem inseridos em todas 

as áreas de conhecimento no ensino fundamental. Com a publicação da Política 

Nacional de Educação Ambiental, Lei nº 9.795/99, a educação ambiental, no Brasil, 

é impulsionada. No entanto, apenas em 2002, ocorre a regulamentação da Lei 

nº9.795/99 e do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, 

definindo as bases para a sua execução. 

 O Plano Nacional de Educação (PNE), lei nº 1.0172/2001, reafirma em seu 

artigo 28, que a EA, deverá ser desenvolvida como prática integrada, o que reforça o 

currículo integrado. Em 2003, é inaugurada a Comissão Intersetorial de Educação 

Ambiental (CISEA) no MMA5, em 2004, é realizado o V Fórum Brasileiro de 

Educação Ambiental em Goiânia, construído de forma participativa e coletiva a partir 

da REBEA, na qual foram bastante difundidas as Redes de Educação Ambiental e 

as preocupações relacionadas à formação do Educador Ambiental no âmbito das 

Universidades. 

  No ano de 2012, a discussão sobre EA aconteceu novamente no Rio 

de Janeiro, com a Rio+20, Conferência das Nações Unidas, que tratou sobre o 

Desenvolvimento Sustentável. Essa reunião da ONU, contou com a participação de 

mais de 190 países, para discutir como o mundo poderá crescer economicamente, 

tirar pessoas da pobreza e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente.  

 Diante desses acontecimentos, torna-se evidente a necessidade de que a 

Educação Ambiental esteja intrinsicamente ligada à aprendizagem, tanto dentro 

quanto fora da escola, para que o ser humano tenha o melhor entendimento sobre 

questões sociais que envolvam o meio ambiente, com a participação não só dos 

alunos, mas também da família e da comunidade em  geral, para que todos em 

conjunto, sensibilizem-se e comecem a tomar atitudes que diminuam os impactos 

ambientais muitas vezes causados pelo próprio homem. Na análise de Reigota 

(1998) a EA precisa cada vez mais manter sua autonomia e independência crítica, 

só dessa forma poderá ser uma real possibilidade de mobilização social frente aos 

complexos problemas ambientais, regionais, nacionais e planetários. 

                                                 
5
 Ministério do Meio Ambiente. 



  

4 DA TEORIA À PRÁTICA 

  

 A metodologia desse projeto teve como prioridade ações de intervenção no 

Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Mohamad Ali Hamzé (CEEPA) 

localizado na zona rural do município de Cambará - PR, especificamente com os 

docentes do curso Técnico em Agropecuária com organização curricular integrada 

ao Ensino Médio, com intuito de promover uma aprendizagem ativa e participativa, 

por meio de atividades e ações interdisciplinares, na temática de Educação 

Ambiental. 

 O referido colégio possui 23 anos de existência e seu lema é “Cidadão 

Responsável, Profissional Competente”. Atende a uma média de 400 (quatrocentos) 

alunos da Educação Profissional na modalidade integrada e subsequente. Os 

mesmos permanecem no Colégio em regime de internato, semi-internato e 

externato.  

 Nesse colégio, são ofertados, atualmente, os seguintes cursos: Técnico em 

Agropecuária, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Alimentos e Técnico em 

Açúcar e Álcool. Seu corpo discente é bastante heterogêneo: há alunos de 

aproximadamente 45 municípios do Paraná, do Estado de São Paulo, Mato Grosso 

e Minas Gerais.Esses alunos apresentam níveis sócio-econômicos diversificados, 

uma vez que existem, no colégio, filhos de grandes agropecuaristas, pequenos 

produtores, arrendatários e cidadãos da classe média baixa, com ou sem vínculo 

com a agropecuária, mas que vislumbram, por meio do ensino técnico, uma 

possibilidade de ascensão social. 

 Para favorecer e reduzir o fator “resistência” na adoção e difusão de novas 

propostas na escola supracitada, os professores foram envolvidos desde a fase de 

elaboração do projeto, para que se sentissem como parte do mesmo. Também 

foram sendo disponibilizados a esses profissionais, textos, livros, artigos e outros 

materiais que tratam da temática proposta. Em seguida, fez parte desta pauta, a 

reunião de professores de áreas diversas, visando ao debate interdisciplinar, em 

diferentes dimensões o que possibilitou a aquisição de conhecimentos específicos, 

bem como a integração com outras áreas do conhecimento. 

 Envolveram-se na pesquisa a maioria dos professores que ministram aulas no 

curso Técnico em Agropecuária, na modalidade integrada ao Ensino Médio, 

sendo13 da BNC e 09 da parte diversificada (Formação Específica). 



  

 Definido o Universo de pesquisa, a implementação da referida proposta 

ocorreu no decorrer do ano de 2013. Para sua aplicação foi realizado um estudo 

teórico e de campo, dentro das abordagens qualitativas e quantitativas através de 

questionário com perguntas objetivas e discursivas e posteriormente feita a 

discussão e análise dos dados, definindo o perfil do grupo pesquisado e destacando 

aspectos quantificáveis tais como: idade, tempo de docência, tempo de trabalho no 

CEEPA, experiência com interdisciplinaridade e Educação Ambiental. 

Posteriormente foram realizados estudos em grupo sobre o tema proposto e 

apresentação de sugestões de atividade para aplicação em sala de aula. Essas 

atividades constam da Produção Didático-Pedagógica no formato de um Caderno 

Pedagógico.  

 Sem perder de vista o embasamento teórico que fundamentou a 

aplicabilidade do projeto, foram propostos trabalhos com textos e recursos 

audiovisuais descritos ao longo destas estratégias de ação, sendo que as atividades 

foram realizadas em quatro etapas a saber: 

• Ponto de partida - reunião com a direção do Colégio, professores, 

coordenadores, para consolidar a apresentação do projeto, ideias, 

características e objetivos iniciais da proposta de intervenção, mostrando a 

flexibilidade da proposta e, ao mesmo tempo, perceber o grau de interesse e 

envolvimento dos mesmos em relação às atividades a serem desenvolvidas. 

• Segunda etapa – Coleta de informações pessoais, profissionais, experiências 

em interdisciplinaridade e Educação Ambiental e levantamento de problemas 

socioambientais que os envolviam, utilizando entrevista por meio de 

questionário. 

 Ainda para essa etapa, foi exibido o filme “Uma verdade inconveniente” que 

apresenta uma análise da questão do aquecimento global e também uma alerta 

sobre o futuro do Planeta e da humanidade. O documentário nada mais é do que a 

palestra que Al Gore costuma dar sobre a influência do ser humano no clima do 

planeta. Trata-se de um filme bastante didático, que mostra através de gráficos, 

fotos e estudos o problema do aquecimento global como um perigo real e imediato. 

Apresenta também possíveis saídas para que o planeta não passe por uma 

catrástrofe climática nas próximas décadas. “Uma verdade inconveniente” traz o 

convincente argumento de Al Gore de que é necessário agir agora para salvar a 

Terra.  



  

 Outra atividade realizada, nessa fase, foi a leitura e a interpretação de textos 

como “A Carta do Cacique Seattle” e a “Carta Escrita em 2070”, que tratam de 

apelos emocionais sobre as conseqüências catastróficas de nossas atitudes para 

nós mesmos e para as gerações futuras e mostra  a dependência do homem de 

recursos não renováveis como a água e outros. 

  Trabalhou-se, ainda, a Agenda 21, que já é uma ferramenta consagrada na 

área ambiental, aprofundando a práxis pedagógica (ação/reflexão/ação), a partir dos 

temas propostos. Trabalha a Educação Ambiental como uma prática integrada, 

contínua e permanente, entendendo que os objetivos são comuns, as ações são 

compartilhadas e os resultados são benéficos para todos. 

 Para a efetiva compreensão de conceitos teóricos e das práticas propostas 

entre áreas diversas de conhecimento, foram colocadas à disposição dos envolvidos 

nesse projeto, sugestões de livros, artigos, vídeos e textos sobre conceitos, ideias, 

aplicabilidade e eficiência no processo de ensino aprendizagem com a abordagem 

do tema Educação Ambiental, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, com 

sugestões de atividades a serem desenvolvidas, fundamentos pedagógicos e 

recursos didáticos propostos.  

 Houve ainda encontros com esses professores, propondo estratégias, 

metodologias e materiais de apoio, ou seja, dando suporte durante todo o período de 

implementação do projeto, para melhoria de suas práticas pedagógicas, dentro da 

especificidade de cada área, reconhecendo, valorizando e apoiando as ações e 

iniciativas em geral, pertinentes ao tema proposto. 

• Terceira etapa – foi feita a apresentação do projeto aos alunos, a formação 

dos grupos de trabalho e discussão inicial, com o intuito de investigar o 

interesse e envolvimento dos discentes referentes às atividades propostas, 

bem como acolhendo possíveis sugestões e adequações. E também foi 

apresentado aos mesmos o filme citado na etapa anterior.   

 A partir dessas ações, foram disponibilizadas diversas atividades, para serem 

desenvolvidas com os alunos ao longo do 1º semestre de 2013, dentre as quais 

constam o agendamento de visitas a órgãos e instituições envolvidas com a EA, 

bem como envio de comunicados, com informações e orientações sobre o tema aos 

professores, via correio eletrônico. 

• Quarta etapa – fase conclusiva do projeto, de questionamento, na qual foram 

realizadas análises dos materiais estudados, das técnicas de abordagem dos 



  

textos e conteúdos e aconteceram visitas técnicas, trabalho de campo, 

realização de discussão e reflexões que o grupo achou pertinentes. 

 Ainda nessa fase, os dados obtidos na entrevista foram tabulados e 

submetidos ao tratamento e análise quantitativa, com o objetivo de subsidiar os 

professores na proposta, integrando e relacionando informações na abordagem da 

EA e após foi elaborado um plano de trabalho, em equipe, visando à realidade 

socioambiental da escola. 

 A socialização desse trabalho ocorreu de forma mais ampla durante a IV 

Conferência Regional Infanto-Juvenil do Meio Ambiente ocorrida em 12 de setembro 

de 2013 no CEEPA Mohamad Ali Hamzé – Cambará/PR, a qual teve participação de 

todos os municípios que fazem parte do NRE/Jacarezinho. 

 A partir das atividades supracitadas, almejou-se que os professores 

percebessem, na diversidade dos conhecimentos e nas relações pedagógicas, a 

possibilidade de reunir informação dentro de um mesmo contexto, nas várias 

disciplinas, modificando, significativamente, o modo de pensar e a postura individual 

o que lhes possibilitou condições favoráveis para atuar em processos de construção 

de conhecimentos, pesquisa e intervenção educacional na escola, por meio de 

múltiplas ações que trouxeram melhoria e qualidade de vida no meio educacional  e 

direcionaram o uso racional dos recursos e meios que a natureza disponibiliza. 

 Esse trabalho visou conhecer mais de perto o docente, identificar os conceitos 

de Educação Ambiental e Interdisciplinaridade, verificar as facilidades e as 

dificuldades encontradas durante a execução do projeto, bem como as soluções 

trazidas individual e/ou coletivamente, buscando superá-las. Portanto, essa pesquisa 

significou o diálogo entre a teoria estudada com as percepções apresentadas pelos 

sujeitos da pesquisa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A escola, do ponto de vista formal, é o lugar de formação do cidadão, de 

formação da consciência crítica e da socialização do conhecimento, por isso deve 

existir uma busca incessante pela melhoria de sua qualidade, ainda que seja uma 

tarefa difícil, cheia de contradições, com grandes limitações, apesar do envolvimento 

e da boa vontade de muitos que atuam nesse âmbito. 

 No entanto, o processo educativo não é encarado pela maioria como uma 

possibilidade de transformação da sociedade em que vivemos, uma vez que valoriza 

o consumo exagerado, reforçando as desigualdades sociais e o desequilíbrio 

ambiental ao invés de trabalhar para a redução desses problemas. Portanto, ao 

introduzir a Educação Ambiental no contexto escolar, espera-se levantar 

questionamentos que conduzam a uma nova forma de ver e pensar esses 

problemas, o que não é tarefa fácil, pois o tradicionalismo ainda se encontra 

fortemente presente no meio educacional, o que impede essa renovação, apesar do 

esforço de alguns. 

 Neste sentido, o Projeto de Intervenção Pedagógica implementado no CEEPA 

Mohamad Ali Hamzé veio enriquecer o currículo escolar, sem estabelecer uma 

rigorosidade em relação à EA aos assuntos a serem tratados nas atividades 

propostas. Permitiu também que problemas locais fossem discutidos a partir dos 

diferentes conteúdos das disciplinas, sinalizando para a construção de um currículo 

mais flexível. Os professores perceberam essa necessidade de mudanças e 

incluíram os conteúdos sugeridos como um componente curricular em seus planos 

de trabalho docente e essas ações passaram a fazer parte do Projeto Político  

Pedagógico da escola, expressando uma concepção mais ampla da EA no cotiano 

da escola. 

 O fato da Educação Ambiental não estar vinculado a uma única disciplina 

contribuiu com a ampliação curricular e permitiu que a interdisciplinaridade 

ocorresse, dando a oportunidade para que as questões ambientais fossem alvo de 

diferentes olhares, explicitando que, além dos aspectos ambientais, o tema é 

composto por aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais. A maioria dos 

professores utilizou metodologias diversificadas para as atividades de Educação 



  

Ambiental, que foram desde o preparo da horta orgânica até seminários, debates, 

visitas e oficinas. 

 Todavia, são muitas as limitações para um trabalho desta forma. Apesar dos 

professores entenderem o currículo de maneira mais crítica, ainda há aqueles que 

apresentam uma concepção simplista e conservacionista de EA. Pensam na EA 

como forma de conservar e preservar o ambiente, e a enxergam como fonte de 

recursos para a sobrevivência, revelando uma dicotomia homem-natureza, numa 

visão antropocêntrica do ser humano como controlador do ambiente. 

 Assim, aqueles que apresentam essa postura não se veem como parte do 

meio em que vivem e terminam por produzir práticas ingênuas e distantes de sua 

realidade, desvinculando a vida cotidiana dos problemas ambientais que muitas 

vezes estão próximos de nossos alunos. Além disso, verificou-se, ainda o 

desconhecimento da legislação ambiental, do PNEA (Plano Nacional de Educação 

Ambiental), por parte de muitos professores. 

 Outro ponto a considerar é a constatação de que a interdisciplinaridade, por 

exemplo, foi apresentada como um princípio da EA, mas ainda não há uma 

efetivação dessa proposta no ambiente escolar, pois não é bem compreendida e não 

foi incorporada pelos professores em outras situações de ensino-aprendizagem. A 

dificuldade de se trabalhar com a abordagem interdisciplinar não é exclusiva na EA, 

mas em todo o processo educativo. A formação da maioria dos docentes não 

contemplou essa discussão e sua realização não é apenas uma questão de vontade, 

mas uma mudança na forma de ver e pensar o conhecimento, que não se consegue 

de uma hora para outra. Mesmo sendo um projeto que pode ser desenvolvido por 

professores das diferentes áreas do conhecimento, este não garante um trabalho 

interdisciplinar se não houver um investimento na preparação dos docentes para 

desenvolvê-lo com este formato. 

 Mesmo com estas dificuldades, o Projeto de Intervenção exercitou e refletiu a 

presença de um currículo apoiado na teoria crítica, o que o aproximou das 

recomendações para uma EA. Por isso são importantes algumas reflexões acerca 

das necessidades e investimentos de caráter urgente que permitiriam melhorias no 

contexto apresentado, como: a formação de qualidade (tanto inicial como 

continuada) dos professores; investimentos dentro das escolas trabalhando a EA de 

forma interdisciplinar, dando suporte com material pedagógico voltado para questões 

ambientais e estimulando uma cultura de reflexão permanente dentro dos conteúdos 



  

disciplinares; promoção de encontros envolvendo aqueles que desenvolvem projetos 

de EA nas unidades escolares, contribuindo com a troca de experiências e debates 

mais aprofundados sobre os aspectos positivos e negativos dos projetos; cursos de 

formação direcionados aos docentes interessados na Educação Ambiental, 

essencial para a discussão de leis, portaria, resoluções e outras orientações.  

 Entretanto, para que as propostas acima se tornem realidade é imprescindível 

entender que a possibilidade de um futuro melhor, ambientalmente saudável, 

depende das nossas atitudes no presente e, para tanto, a construção de um saber 

ambiental é urgente. 

 Pensar na inclusão da EA no ambiente escolar como a solução dos 

problemas é um equívoco, mas com certeza abrirá caminhos para novas ações, 

novas interpretações e novos comportamentos.Outra forma de ver o mundo surge 

quando acreditamos na possibilidade de intervir e construir um bem estar coletivo, 

colocando-nos como parte dele e não como apenas como usurpadores. 

 Desta forma, espera-se que nosso trabalho contribua com a construção de 

novas ações, acreditando que os desafios serão superados e projetos e/ou 

programas voltados para a EA no ambiente escolar sejam implantados e 

consolidados de forma consistente e sistematizada. 
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