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Que a educação seja o processo através do qual o indivíduo toma a 

história em suas próprias mãos, a fim de mudar o rumo da mesma. 

Como? Acreditando no educando, 

Na sua capacidade de aprender, descobrir, criar soluções, desafiar, 

enfrentar, propor, escolher e assumir as conseqüências de sua escolha. 

Mas isso não será possível se continuarmos bitolando os 

alfabetizandos com desenhos pré-formulados para colorir, com textos 

criados por outros para copiarem, com caminhos pontilhados para 

seguir, com histórias que alienam, com métodos que não levam em 

conta a lógica de quem aprende. FUCK, 1994 
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RESUMO 

Monografia de Especialização 

Programa de Especialização em Educação Ambiental 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

 

A INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO DISCIPLINA CURRICULAR 

NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL-RS: REFLEXÕES SOBRE A 

EDUCAÇÃO FORMAL, NÃO FORMAL E INFORMAL. 

 

AUTORA: Ana Paula Martins Cabreira 

ORIENTADOR: Profº Dr Luiz  Ernani Bonesso de  Araujo 

Data e Local da Defesa: São Sepé,13 de dezembro de 2013. 

 

A educação é uma condição fundamental para que o indivíduo possa participar da 

sociedade, e esta inicia com a família, a qual é um ambiente socializador, uma vez que 

permite às crianças contato com as primeiras regras de convívio social, efetivando assim a 

educação informal. Com o passar do tempo a educação tradicional se apresenta centrada 

através do professor com métodos organizados com currículos fechados, ou educação formal. 

A educação formal está ligada às propostas da educação não-formal que vem para agregar a 

biografia dos indivíduos, ampliando a gama de vivências e experiências formativas de 

crianças, jovens, adultos e idosos. Hoje a educação ambiental está ligada à educação não 

formal por estar baseada no diálogo e interação entre as pessoas construindo assim uma visão 

crítica. Podemos analisar neste trabalho monográfico realizado através de entrevistas nas 

escolas Municipais de São Gabriel-RS e na Secretaria Municipal de Educação, que a 

educação ambiental não é trabalhada como deveria, os professores não são estimulados nem 

capacitados, a escola não oferece condições adequadas para desenvolver este tipo de trabalho, 

há uma falta de interesse por parte dos professores e responsáveis pelo ensino. Verificando 

assim que é imprescindível a implantação da disciplina de educação ambiental de forma 

objetiva, ou seja, como disciplina curricular, uma vez que várias pesquisas práticas, bem 

como a doutrina especializada, notadamente a citada no presente trabalho, apontam para esta 

necessidade, a fim de efetivar as mudanças referentes aos costumes e conhecimentos culturais 

relativos à preservação e conservação do meio ambiente. 

Palavras Chaves: Educação ambiental - Educação formal - informal  - não formal  
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ABSTRACT 

 

INCLUSION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION CURRICULUM AS A 

DISCIPLINE IN SCHOOLS MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL-RS: REFLECTIONS 

ON FORMAL EDUCATION, NO FORMAL AND INFORMAL. 

 

 

Author: Ana Paula Martins Cabreira 

Advisor: Prof. Dr. Luiz Ernani Bonesso de Araujo 

Date and Location of Defense: Santa Maria- RS Brasil, 13 December 2013 

 

 

Education is a fundamental condition for the individual to participate in society , and this 

starts with the family, which is a socializing environment, since it allowed the children 

contact with the first rules of social life , thus effecting informal education . Over time the 

traditional education is presented through teacher -centered methods with closed with 

organized curricula , or formal education . Formal education is on the non - formal education 

which proposals to add the biography of individuals , expanding the range of experiences and 

formative experiences of children, youth , adults and seniors . Today environmental education 

is on the non-formal education to be based on dialogue and interaction between people thus 

building a critical view. We can analyze this monographic work through interviews in the 

local schools of São Gabriel - RS and the Municipal Education Department, that 

environmental education is not worked as it should , teachers are not trained or encouraged , 

the school does not offer suitable conditions to develop this type of work , there is a lack of 

interest by teachers and responsible for education . Thus verifying that it is essential to 

implement the discipline of environmental education in an objective way , ie as a curriculum 

subject , since many practical research , as well as specialized doctrine , notably cited in this 

study point to this need , in order to commit the changes relating to customs and cultural 

knowledge concerning the preservation and conservation of the environment . 

 

Key Words : Environmental education - informal - formal education - not formal 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a discussão a respeito da questão ambiental ganha uma maior 

dimensão, uma vez que, a sociedade cada vez mais é afetada diretamente por riscos e agravos 

socioambientais,surgindo neste âmbito a Educação Ambiental como ferramenta importante a 

preservação e prevenção dos mesmos, resultando em efetiva transformação cultural da 

sociedade em relação ao meio ambiente.  

 

Segundo (Brandão: 2004) a Educação Ambiental vem sendo entendida como um 

processo contínuo e longo de aprendizagem, pautado em um estado de espírito em que escola, 

família e sociedade devem estar envolvidos, devendo ser mais do que uma simples forma de 

transmitir conhecimentos e informações sobre recursos naturais e possíveis formas de 

preservação e conservação. 

  

Os educadores ambientais devem desenvolver práticas de Educação Ambiental 

promovendo uma transformação de hábitos e práticas sociais além de uma formação de 

cidadania ambiental, o que trouxe para reflexão a possibilidade de implantação da educação 

ambiental como disciplina curricular formal nas Escolas Municipais da cidade de São 

Gabriel-RS.  

 

Sendo assim, o presente trabalho monográfico objetivou analisar e compreender a 

possibilidade de implantação da educação ambiental como disciplina formal (objetiva) no 

currículo escolar Municipal, bem como seus aspectos positivos, iniciando pela análise do 

instituto “educação” como ferramenta imprescindível a transformação cultural da sociedade, 

notadamente vinculada ao meio ambiente. 

 

Em continuidade realizou-se uma síntese evolutiva da legislação que regula a 

educação ambiental no Brasil, contextualizando a questão da interdisciplinaridade e 

transversalidade da educação ambiental em face do papel do Estado em implementar políticas 

públicas na defesa e preservação do meio ambiente. 
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Passando também, a abordagem de fatores positivos na implantação da disciplina de 

educação ambiental formal no currículo escolar, bem como reflexões sobre seus resultados e a 

possibilidade da efetiva transformação cultural da sociedade em relação a preservação do 

meio ambiente, levando em consideração a realidade escolar delimitada no presente trabalho 

monográfico. 

 

 

2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 

O problema consiste em verificar de que forma é aplicada a educação ambiental nas 

Escolas Municipais de São Gabriel, e analisar e identificar as vantagens de implantação da 

disciplina de educação ambiental de maneira formal no currículo escolar Municipal. 

 

Porque a educação é um fenômeno observado em qualquer sociedade e nos seus 

grupos constitutivos, responsável pela sua manutenção e perpetuação a partir da transposição, 

às gerações que se seguem, dos modos culturais de ser, estar e agir necessários à convivência 

e ao ajustamento de um membro no seu grupo ou sociedade, também é exercido nos diversos 

espaços de convívio social, seja para a adequação do indivíduo à sociedade, do indivíduo ao 

grupo ou dos grupos à sociedade. 

 

O que é corroborado pelo entendimento de Vygostky: 

O que a criança pode fazer hoje com o auxilio dos adultos poderá fazê-lo amanhã 

por si só. A área de desenvolvimento potencial permite-nos, pois, determinar os 

futuros passos da criança e a dinâmica do seu desenvolvimento e examinar não só o 

que o desenvolvimento já produziu, mas também o que produzirá no processo de 

maturação. ( Vygostky, 1988, p. 113) 

  

 

Sendo assim, em virtude da busca de maior eficácia da educação ambiental nas 

Escolas do Município de São Gabriel – RS, identificou-se a premente necessidade de 

mudança de consciência e atitudes humanas dos alunos, professores e funcionários em relação 

a preservação do meio ambiente. Pois a relevância do tema surge com a necessidade de 

identificar outras formas eficazes de educação ambiental e que apresentem continuidade, no 

sentido de realizar uma transformação cultural e de costumes  no âmbito escolar Municipal 

em relação ao meio ambiente. 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Analisar a necessidade de inclusão da educação ambiental como disciplina curricular 

formal nas Escolas Municipais de São Gabriel-RS.  

 

 

3.2 Objetivos  Específicos 

 

1 Fazer uma releitura sobre as teorias clássicas do ensino e da educação relacionando 

com a educação ambiental; 

2  Abordar a legislação específica referente a educação ambiental; 

3 Analisar a forma como está sendo aplicada a educação ambiental nas Escolas 

Municipais de São Gabriel-RS; 

4 Identificar uma forma de educação ambiental que melhor se adéqüe a realidade 

social e cultural dos alunos, bem como uma forma de educação ambiental que apresente 

resultados efetivos e de maior abrangência.  
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  

 

4.1 Educação 

 

Para os Gregos, conforme Coura (2004), Educação era um processo de modelagem do 

indivíduo pela norma da comunidade. Na época helenística, a Educação era vista como o 

caminho onde o indivíduo se tornaria independente e, até hoje em dia, a Educação tem-se 

restringido ao ensino de preceitos morais e à transmissão de conhecimentos e aptidões para o 

trabalho. 

 

Educar vem do latim “educare”: conduzir de um estado a outro, modificar numa certa 

direção. 

 

Educação para (Veiga:2005), significa instrução, isto é, o resultado de um processo de 

atividades dirigidas através de interações que é o ensino, e é caracterizado pelo nível de 

desenvolvimento intelectual e das capacidades criadoras que leva a aquisição de um conjunto 

de conhecimento científico, culturais e sociais para a formação harmoniosa das diferentes 

esferas que comportam a personalidade. 

 

No artigo 205 da Constituição Brasileira de 1988 estão consagrados os fins da 

Educação: o pleno desenvolvimento da pessoa humana o preparo para o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho, fins que concretizam o bem comum. 

 

Acerca da educação (Dill:2008), leciona: “transcende a uma mera instrução, devendo 

desenvolver as potencialidades morais e intelectuais do homem, preparando-o para ser um cidadão e 

qualificando-o para o trabalho.” (DILL, 2008, p. 75). 

 

De acordo com Veiga (2005): 

Uma das condições fundamentais da educação particularmente hoje é a 

personalização porque exige a tomada de consciência do seu próprio ser, descobrir a 

sua dimensão histórica, descobrir a interdependência pessoal ou os nós, descobrir-se 

e comportar-se como ser ético. 
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Sabe-se que a educação é uma condição fundamental para que o indivíduo possa 

participar da sociedade, e constitui-se um direito inerente ao exercício da cidadania, uma vez 

que a Constituição Federal de 1988, elenca em seu artigo 205, que a educação é  direito de 

todos e dever do Estado e da família, deve visar o pleno desenvolvimento da pessoa humana, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, que é também, 

uma das várias dimensões da idéia-força da cidadania. 

 

 

4.1.1 Classificação 

 

A educação, segundo afirma Afonso (1989, p.78), se distingue em formal, não formal 

e informal. 

 

“Por educação formal entende-se o tipo de educação organizada com uma 

determinada sequência e proporcionada pelas escolas, enquanto que a designação 

educação informal abrange todas as possibilidades educativas no decurso da vida do 

indivíduo, constituindo um processo permanente e não organizado. Por último, a 

educação não-formal, embora obedeça também a uma estrutura e uma organização 

(distintas, porém, das escolas) e possa levar a uma certificação (mesmo que não seja 

essa a finalidade), diverge ainda da educação formal no que respeita à não fixação de 

tempos e locais e à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a 

cada grupo concreto”.  

 

 

 

Para que haja um melhor entendimento é necessário ver as  respectivas conceituações 

para compreensão do trabalho. 

 

 

4.1.1.1 Educação formal   

 

A educação formal segundo Teixeira (1968) é a Educação tradicional que se apresenta 

centrada no professor e com métodos organizados com currículos fechados, além de uma 

organização baseada num ensino dualista e num sistema excludente, com um ensino que 

privilegia a exposição oral e a reprodução, com atividades concentradas em aulas seletivas e 

classificatórias, pode ser resumida como aquela que está presente no ensino escolar, “sistema 

educativo”, institucionalizado, cronologicamente gradual e hierarquicamente estruturado, 

abarcando desde o jardim-de-infância até aos mais elevados níveis da universidade. 
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Libâneo (2008, p.88) escreve que a educação formal “refere-se a tudo o que implica 

forma, isto é, algo inteligível, estruturado, o modo como algo se configura”. 

 

Ela depende de uma diretriz educacional centralizada como o currículo, com estruturas 

hierárquicas e burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores dos 

ministérios da educação. 

 

A educação formal ou acadêmica é função da escola e seria uma continuação da 

educação familiar. 

 

 

4.1.1.2 Educação não formal 

 

A educação não - formal, embora obedeça também a uma estrutura e a uma 

organização (distintas, porém, das escolares) e possa levar a uma certificação (mesmo que não 

seja essa a sua finalidade), diverge da educação formal no que respeita á não fixação de 

tempos e de locais e à flexibilidade na adaptação dos conceitos de aprendizagem a cada grupo 

concreto. 

 

 É considerada uma variedade agremiadora de atividades educativas, segundo 

Coombs, que têm duas características comuns, a saber: 

- Estão organizadas conscientemente ao serviço de vários públicos e/ou propósitos 

particulares; 

- Operam fora da estrutura dos sistemas de educação formal e livres dos seus cânones, 

regulações e formalismos. 

 

Na educação não-formal a cidadania é o objetivo principal, e ela pensada em termos 

coletivos, se dá por meio da prática social. A educação não- formal caracteriza-se por não ter 

a importância em desenvolver um currículo predefinido, que se faz principalmente baseado 

em desejos, necessidades e interesses de pessoas que constituem os grupos envolvidos em 

ações e práticas desse campo educacional.  

 

As propostas da educação não-formal têm como objetivo central enriquecer a biografia 

dos indivíduos, ampliando a gama de vivências e experiências formativas de crianças, jovens, 

adultos e idosos. Nela destaca-se o encontro de gerações, a mistura de idades, a não 
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obrigatoriedade de frequencia e a ocorrência de ações e experiências em espaços e tempos 

mais flexíveis, não restritos ou fixados por órgãos reguladores. 

 

A educação não-formal, porém, define-se como qualquer tentativa educacional 

organizada e sistemática que, normalmente, se realiza fora dos quadros do sistema formal de 

ensino, não se deve confundi-la com a informal, que é aquela na qual qualquer pessoa adquire 

e acumula conhecimentos, através de experiência diária em casa, no trabalho e no lazer. 

 

Destacou-se também sobre o espaço e o tempo na escola necessário tanto para o 

educando quanto para o educador. Pois, este influenciará no ensino, na aprendizagem, na 

relação dos membros escolares, desde o aluno até a coordenação na mesma. 

 

A Educação Não formal, ou não-escolar, é uma modalidade de ensino, que assim 

como a educação escolar, em uma perspectiva crítica, pode favorecer para a formação de 

seres humanos, bem como contribuir para a transformação da sociedade. 

 

 

4.1.1.3 Educação informal 

 

 

Libâneo (2008, p.87) leciona que a educação não intencional (informal) os processos 

são dispersos, difusos, sem explicitar um objetivo que organize suas práticas. 

 

A educação informal é conceituada como um Processo diluído circunstancial que se 

desenrola no decurso de encontros, leituras, e acontecimentos, recebida no decurso do 

quotidiano pelos meios familiares, leituras, contactos com grupos sociais, atividades de 

tempos livres. 

 

Entende-se que a educação informal é aquela adquirida indiferenciadamente, através 

das relações estabelecidas com os outros e com o meio, sem preocupações de planificação ou 

de ordem pedagógica. 

 

Desta forma, vislumbra-se que a educação informal e a mesma educação familiar, a 

qual é fundamental para a formação dos futuros cidadãos, pois é mais autêntica e espontânea. 
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Neste sentido (BIASOLI-ALVES, 1994 apud LEME, 2008) afirma que: 

A família, por sua vez, caracteriza-se enquanto ambiente socializador por permitir 

que às crianças entrem em contato com as primeiras regras de convívio social. 

Assim, cabe aos pais a função de primeiros agentes de socialização dos filhos e à 

escola, por conseguinte, o segundo ambiente socializador. 

 

 

Ainda no mesmo sentido (CAVACO, 2002). Refere que: 

A educação informal apresenta-se como uma modalidade educativa não organizada, 

que pode ser intencional, e que se designa de educativa em conseqüência dos seus 

efeitos na alteração dos conhecimentos, comportamentos e atitudes dos indivíduos.  

         

     Nas palavras de Sá Teles (1993), a educação informal é um modelo de educação 

respaldado na harmonia e organicidade do lar, é a união do senso de responsabilidade dos pais 

à indispensável formação moral, cívica, religiosa, intelectual e social dos filhos. O 

complemento dessa educação é a escola, vista como instituição encarregada de educar 

formalmente a infância e juventude, inclusive consolidando hábitos e atitudes educativas 

iniciados no lar, que melhor se ajustem a criança para viver, no futuro, como cidadão. Assim, 

escola e família devem se completar no processo educativo. 

 

Na educação informal, os resultados não são esperados, eles simplesmente acontecem 

a partir do desenvolvimento do senso comum nos indivíduos. Ela não é organizada, os 

conhecimentos não são sistematizados e são repassados a partir das práticas e experiências 

anteriores, de forma a orientar o sujeito em como pensar e agir espontaneamente (GOHN, 

2006). 

A educação informal é aquela que se aprende no dia-a-dia, com as pessoas do nosso 

círculo familiar ou amigos. É nela também que se aprendem as regras do convívio 

social, cabendo aos pais ensinar essas regras. 

 

Perante esta análise sobre a educação formal, não formal e informal, poderemos 

concluir da importância que os diversos ambientes educativos têm na aprendizagem e no 

desenvolvimento harmonioso. 

 

 

4.2 Classificação do ensino pela ótica pedagógica 

 

Ainda que não se possa considerar uma perspectiva com amplo reflexo na prática 

docente em nossas escolas, convém considerá-la, porque, de certa forma, impregna o 

pensamento pedagógico de muitos docentes e de muitos pais. 
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Suas origens mais significativas encontram-se na teoria de Rousseau sobre a 

importância e força das disposições naturais do indivíduo para a aprendizagem. O ensino na 

escola e fora dela deve facilitar o meio e os recursos para o crescimento, mas este, seja físico 

ou mental, é dirigido por suas próprias regras. 

 

O ensino segundo Scardamalia e Bereiter (1989) apresenta quatro modelos ou 

perspectivas que concebem o ensino e orientam a prática de modo bem diferente. 

 

4.2.1 O ensino como transmissão cultural 

 

O ensino como transmissão cultural, apóia-se no fato comprovado de que o homem, ao 

longo da história, foi produzindo conhecimento eficaz, e que esse conhecimento pode se 

conservar e acumular, transmitindo-o às novas gerações.  

 

O conhecimento humano tornou-se mais complexo e organizou-se em teorias 

explicativas sobre a realidade cada vez mais abundantes, rigorosas e abstratas. O 

desenvolvimento do conhecimento ocasionou a especialização disciplinar, de modo que o 

conhecimento que se considera mais válido na atualidade encontra-se nas disciplinas 

científicas, artísticas e filosóficas. Podendo esse conhecimento ser por comparação 

experimental, ou pelo julgamento reflexivo, considerando-se assim um conhecimento 

elaborado pelo debate público e a reflexão compartilhada da coletividade humana. 

 

Desta perspectiva, a função da escola e da prática docente é transmitir às novas 

gerações os corpos de conhecimento disciplinar que constituem a cultura. 

 

 

4.2.2 O ensino como treinamento de habilidades 

 

O ensino como treinamento de habilidades, leva em consideração tanto suas 

dificuldades intrínsecas como o fato da fugacidade dos conhecimentos, especialmente no 

mundo pós industrial, no qual o vertiginoso ritmo de produção de novos conhecimentos torna 

obsoletos os precedentes em períodos cada vez mais breves. Ao contrário do enfoque 

precedente, volta-se o olhar para o desenvolvimento e treinamento de habilidades e 
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capacidades formais desde as mais simples: leitura, escrita e cálculo, até as mais complexas e 

de ordem superior: solução de problemas, planejamento, reflexão, avaliação etc... 

 

 

4.2.3 O ensino como fomento do desenvolvimento natural 

 

Suas origens mais significativas encontram-se na teoria de Rousseau sobre a 

importância e força das disposições naturais do indivíduo para a aprendizagem. O ensino na 

escola e fora dela deve facilitar o meio e os recursos para o crescimento, mas este, seja físico 

ou mental, é dirigido por suas próprias regras.  

 

 Por isso, o método mais adequado para garantir o crescimento e a educação é o 

respeito ao desenvolvimento espontâneo da criança.  O ponto mais fraco deste enfoque é o 

caráter idealista. O desenvolvimento do homem ao longo da evolução histórica e de seu 

crescimento individual é um desenvolvimento condicionado pela cultura, pelas interações 

sociais e materiais com o mundo físico, simbólico, das idéias e dos afetos. A espécie humana 

é o resultado desta complexa história de intercâmbios e interações, cujos produtos compõem a 

cultura e o meio “natural” de desenvolvimento do indivíduo e da coletividade. 

 

Por outro lado, vive-se numa sociedade dividida em classes e, portanto, marcada por 

desigualdade social, econômica e cultural, na qual as influências do meio próximo em que o 

indivíduo nasce não podem nem ser evitados nem neutralizados em períodos tão precoces. 

Assim abandonar o desenvolvimento da criança ao crescimento espontâneo é favorecer a 

reprodução das diferenças e desigualdades de origem. 

 

 

 

4.2.4 O ensino como produção de mudanças conceituais 

 

É o ultimo enfoque que Scardamalia e Bereiter abordam, apóia-se nas propostas de 

Sócrates e, mais recentemente, de Piaget e dos neo-piagetianos, para quem: 

 

A aprendizagem é um processo de transformação mais do que de acumulação de 

conteúdos. O aluno é um ativo processador da informação que assimila, e o 

professor a, um mero instigador deste processo dialético por meio do qual se 

transformam os pensamentos e as crenças do estudante.  
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Pode-se considerar o ensino como um processo que facilita a transformação 

permanente do pensamento, das atitudes e dos comportamentos dos alunos, provocando a 

comparação de suas aquisições mais ou menos espontâneas em sua vida cotidiana com as 

proposições das disciplinas científicas, artísticas e especulativas, e também estimulando sua 

experimentação na realidade.   

 

O ensino é uma atividade prática que se propõe dirigir as trocas educativas para 

orientar num sentido determinado as influências que se exercem sobre as novas gerações. 

Fala-se da evolução educativa do individuo e do grupo como uma realidade inacabada, que se 

constrói no processo de desenvolvimento e intervenção. 

 

A vida em sala de aula, dos indivíduos e dos grupos que nela se desenvolvem, tem 

muitas formas diferentes de ser e diversos modos de manifestação em virtude das trocas e 

intervenções que se produzem, tanto na estrutura de tarefas acadêmicas como nos modos de 

relação social que se estabelecem. Cada uma dessas formas e modos distintos de ser, cria a 

possibilidade de novos esquemas de conhecimento, novas formas de compreensão e novas 

perspectivas de intervenção.  

 

É evidente que o modo que se concebe, interpreta e explica a vida da aula se deriva de 

maneira mais ou menos direta uma forma típica de atuação. 

 

Ao longo da história da teoria e da prática do ensino, e hoje em dia de forma mais 

evidente, podem se distinguir dimensões da prática que adquirem maior ou menor relevância 

em função dos modelos de prática, das condições históricas e dos propósitos educativos.  

 

Como afirmam Brown, Collins e Duguid (1989), o conhecimento e a aprendizagem 

são fundamentalmente situacionais, sendo em grande parte produto da atividade, da cultura 

popular requer um procedimento ao que os homens utilizam na vida cotidiana para aprender 

os ofícios, os comportamentos, a utilização de ferramentas, o domínio das funções para as 

quais servem tais ferramentas ou a emergência dos sentimentos. 

 

Conseqüentemente, caberia propor que a aprendizagem das ferramentas necessárias 

para a realização de qualquer ofício. As ferramentas conceituais, como quaisquer outras, só 
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podem ser plenamente compreendidas mediante sua utilização prática na análise e 

compreensão de problemas reais e dentro da cultura em que tem significado. 

 

“A pessoa que usa as ferramentas ativamente (...) constrói uma rica compreensão 

implícita do mundo e que são utilizadas, assim como delas mesmas” (Brown, 

Collins e Duguid, 1989, p. 33). 

 

Os instrumentos conceituais e a forma de utilizá-los, para analisar e transformar a 

realidade, refletem a sabedoria acumulada pela comunidade. Portanto, não é possível manejá-

los apropriadamente sem compreensão a cultura em que foram criados e são usados. 

 

“De modo similar, as ferramentas conceituais refletem a sabedoria acumulada da 

cultura em que são utilizadas, assim como as descobertas e experiências dos 

indivíduos. Seu significado não é invariável, mas um produto da negociação dentro 

da comunidade .”(Brown, Collins e Duguid, 1989, p. 33). 

 

 

A aprendizagem significativa e relevante das ferramentas conceituais da cultura 

popular implica um claro processo de aculturação. Aprendem-se os conceitos porque são 

utilizados dentro do contexto de uma comunidade social na qual adquirem significação, e se 

utilizam adequadamente tais conceitos como ferramentas de análise e tomada de decisões.  

 

Na escola, o aluno/a entra em contato com os conceitos abstratos das disciplinas de 

modo substancialmente teórico, não prático, e à margem do contexto, da comunidade e da 

cultura em que aqueles conceitos adquirem seu sentido funcional, como ferramentas úteis para 

compreender a realidade e planejar propostas de intervenção. As atividades das tarefas 

acadêmicas raramente podem ser consideradas como autênticas atividades, como práticas 

comuns de uma cultura na qual adquirem sentido, significado e intencionalidade, para 

resolver problemas ou projetar iniciativas. 

 

Assim, o problema pedagógico não se refere tanto ao êxito da motivação para 

aprender, mas sim à necessidade de contextualizar as tarefas de aprendizagem dentro da 

cultura da comunidade em que tais ferramentas e conteúdos adquirem seu significado 

compartilhado e negociado, ao serem utilizados na prática cotidiana. 

 

A cultura que se vive, trabalhada na escola, pode e deve configurar-se como uma 

concretização da cultura social da comunidade onde são experimentados aberta e 

conscientemente os problemas, os conflitos, os interesses, as alternativas e as propostas de 

intervenção da própria comunidade. 
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Na sala de aula e na escola se vive uma cultura convergente com o que é cultural, 

social, onde se fazem imprescindíveis os conceitos das disciplinas como instrumentos úteis 

para compreender, interpretar e decidir sobre os problemas da vida escolar e social. Na vida 

cotidiana o homem aprende reinterpretando os significados da cultura, mediante contínuos e 

complexos processos de negociação a partir da prática, também na vida acadêmica o aluno/a 

deveria aprender, mediante processos de intercâmbio e negociação, reinterpretando, e não 

apenas adquirindo a cultura elaborada nas disciplinas acadêmicas. 

 

Construir uma comunidade democrática de aprendizagem estabelece exigências que se 

estendem a todos os elementos que incidam na configuração do ecossistema da sala de aula e 

da escola. 

 

Através da educação o indivíduo compreende a si mesmo, ao outro e ao mundo no 

qual está inserido. 

 

4.3  Educação Ambiental 

4.3.1 Síntese histórica 

 

Um dos marcos iniciais da educação ambiental no mundo, ocorreu com a Conferência 

de Estocolmo (1972), que enfatizou a urgência de se criar novos instrumentos para tratar de 

problemas ambientais, ocasião em que foi reconhecido como um dos instrumentos 

importantes, a educação em relação ao meio ambiente, tendo a partir desta Conferência 

recebido atenção especial em praticamente todos os fóruns relacionados com a temática do 

desenvolvimento e meio ambiente. 

  

Também nesta Conferência, ficou destacado que se deve educar o cidadão para a 

solução dos problemas ambientais. Pois segundo a Conferência de Estocolmo, a Educação 

Ambiental tem uma importância estratégica na busca pela qualidade de vida. 

 

Neste sentido a Educação Ambiental ganhou o status de assunto oficial, razão pela 

qual considera-se que o surgimento da chamada Educação Ambiental ocorreu na Conferência 
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de Estocolmo que inclusive editou uma resolução específica em relação a Educação 

Ambiental. 

 

A resolução referida, foi a de número 96, que recomenda um caráter interdisciplinar 

para a educação ambiental a qual surge como uma nova área de conhecimento e que irá 

abranger todos os níveis de ensino incluindo o não-formal, com o objetivo de preparar o ser 

humano para viver em harmonia com o meio ambiente. 

 

A necessidade de um amplo processo de educação ambiental que surgiu nessa 

Conferência levou ao estabelecimento do Programa Internacional de Educação Ambiental 

UNESCO/PNUMA(Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações 

Unidas/Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e à elaboração dos princípios e 

orientações da  educação ambiental na Conferência de Tbilisi em 1977 (LEFF in REIGOTA, 

2001), onde  realizou-se o primeiro Congresso Mundial de Educação Ambiental, que se 

constituiu num marco histórico para a evolução da mesma, tendo sido considerada um dos 

eventos decisivos nos rumos que a Educação Ambiental vem tomando em vários países do 

mundo, inclusive no Brasil. 

 

Para Layrargues (2001) a educação ambiental apresenta uma visão da realidade 

bastante crítica e acrescenta que: 

 
(...) a grande relevância de Tbilisi reside na ruptura das práticas ainda reduzidas ao 

sistema ecológico, por estarem demasiadamente implicadas com uma educação 

meramente conservacionista. Então, fortemente atrelado aos aspectos político 

econômico se socioculturais, não mais permanecendo restrito ao aspecto biológico 

da questão ambiental, o documento de Tbilisi ultrapassa a concepção das práticas 

educativas que são descontextualizadas, ingênuas e simplistas, por buscarem apenas 

a incorporação do ensino sobre a estrutura e funcionamento dos sistemas ecológicos 

ameaçados pelo ser humano.” (LAYRARGUES, 2001, p.132) 
 

 

Como desdobramento de Estocolmo em 1975 e para implementar a resolução 96 

citada acima, realizou-se em Belgrado o Seminário Internacional sobre Educação Ambiental 

na qual foi aprovado o documento denominado “Carta de Belgrado” onde encontram-se os 20 

elementos básicos para estruturar um programa de Educação Ambiental em diferentes níveis, 

nacional, regional e local. (BRASIL, 2001). 
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Em âmbito de América Latina destacam-se os seminários realizados em Chosica 

(Peru)e Bogotá (Colômbia) no ano de 1976, Costa Rica em 1979 e Buenos Aires em 1988. 

 

A UNESCO e PNUMA realizaram em Moscou no ano de 1987a II Conferência 

Mundial para tratar de educação ambiental, onde  avaliou-se o que fora realizado na década 

anterior e reafirmados os princípios preconizados em Tbilisi para a educação ambiental. 

Foram traçados planos de ação para a década de 1990, como as questões de natureza 

pedagógica necessárias para integrar a educação ambiental e ao sistema educacional dos 

países. Foi enfatizada a questão da resolução de problemas concretos através de uma 

participação responsável e consciente dos indivíduos e da coletividade. 

 

A Conferência do Rio de Janeiro, Rio 92 ou ECO 92, como ficou conhecido a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, teve o grande 

mérito ao despertar os brasileiros da sua omissão referente ao meio ambiente, ao verem o 

mundo todo preocupado com o tema. Esse encontro internacional foi um marco divisor na 

história do Direito Ambiental, onde popularizou os conhecimentos.  Abordaram o termo 

desenvolvimento sustentável, que além de esclarecido seu significado, tornou claro que o 

desenvolvimento econômico das atuais gerações deve acontecer de forma que não venha a 

prejudicar as gerações futuras. 

 

Nessa Conferência ocorreu um evento paralelo ao oficial o fórum global que reuniu a 

sociedade civil. Durante o Fórum aconteceu a Jornada Internacional da educação ambiental da 

qual produziu-se o “Tratado de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis e 

responsabilidade global” que apresenta os seguintes princípios: 

 
(...) a EA deve basear-se num pensamento crítico e inovador; ter como propósito 

formar cidadãos com consciência local e planetária; ser um ato político, baseado em 

valores para a transformação social; envolver uma perspectiva holística, enfocando a 

relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar; e deve 

estimular a solidariedade, o respeito aos direitos humanos e a equidade.” (BRASIL, 

2001) 
 

 

Nesta Conferência iniciou a elaboração da carta da terra, lançou a agenda 21 e 

embasou eventos como a conferência de Kyoto no Japão em 1997, que originou o Tratado de 

Kyoto (2005) 
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Pode-se notar que todos esses eventos criaram bases conceituais para a educação 

ambiental como instrumento para se alcançar um novo tipo de desenvolvimento que passou a 

ser denominado de “desenvolvimento sustentável”. 

Numa contribuição para uma análise crítica do histórico de mobilização internacional 

até aqui exposto, Loureiro diz que: 

 
os ciclos de conferências se repetem, mas a desigualdade econômica e política, 

assim como a devastação ambiental, também se perpetuam. Os problemas mundiais 

e os locais em cada nação não poderão ser resolvidos somente com educação, visto 

que a educação é uma prática social, e portanto, define-se em sociedade. Porém, não 

será possível solucionar problemas que se manifestam política e economicamente 

em todo o mundo sem a educação. (LOUREIRO, etal, p.31, 2007) 
 

 

A primeira vez que a Educação Ambiental aparece na legislação brasileira de modo 

integrado foi com a Lei 6.938 de 1981 que institui a Política Nacional de Meio Ambiente. 

Esta Lei posteriormente foi incorporada pela Constituição Brasileira de 1988, a qual em seu 

artigo 225 (caput), determina que: “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

 

Hoje a educação ambiental está disposta de forma especifica na Lei 9.795/99 a qual 

instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de 

ensino, enfatizando que esta não deve constituir-se em uma disciplina autônoma, mas deve 

permear todas as disciplinas, de forma transversal e contínua. 

 

Embora a Educação Ambiental já tenha sido reconhecida como uma ciência 

educacional, pela Unesco e pela Agenda 21, e apesar da determinação explícita do inciso VI,  

parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal ao Poder Público de promover a Educação 

Ambiental em todos os níveis de Ensino, pouco se faz para a implantação concreta no ensino 

brasileiro. 

 

 

4.3.2 Conceito 

 

Nesse sentido, a educação ambiental é uma imprescindível ferramenta a ser utilizada, 

tanto em favor do Estado, quanto pelo bem da coletividade, no sentido de impulsionar o real 

conhecimento acerca do meio ambiente, todas as relações a ele atinentes e que nele 
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influenciam, mediante construções permanentes, contínuas e sistematizadas, em todos os 

níveis de ensino, a fim de consolidar a transformação cultural da sociedade. 

 

A educação ambiental foi, outrossim, mencionada através do 19º enunciado da 

Declaração de Estocolmo (ONU – 1972). Reza esse enunciado: 

É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, dirigida tanto à 

gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da 

população menos privilegiado, para assentar as bases de uma opinião pública, bem 

informada e de uma conduta responsável dos indivíduos, das empresas e das 

comunidades, inspirada no sentido de sua responsabilidade, relativamente à proteção 

e melhoramento do meio ambiente, em toda a sua dimensão humana. 

 

 

Observa-se que Reigota (1994) faz alusão à Educação Ambiental com idéias de 

Educação permanente, isto é, remete-nos ao pensamento de que a Educação Ambiental 

sozinha não faz educação formal, nem educação informal; ela depende da interação de outros 

fatores, sejam eles políticos, sociais, econômicos ou educacionais. 

 

Ainda 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”. 

 

Penteado (2003) traz para o bojo da educação formal, aquela que acontece na escola, a 

ênfase da Educação Ambiental como um fator de formação para o desenvolvimento da 

cidadania. 

 

Por isso, a Educação Ambiental enquanto possibilitadora de mudanças de 

comportamento deve ser vista como uma questão de Educação permanente, assim como 

afirmou Reigota (1994), mas não apenas aquela que se processa na escola, mas 

principalmente a que se processa por toda a sociedade. 

 

A educação é um processo contínuo, abrangente e complexo que subentende um 

processo de transformação e nele subjaz a necessidade de uma adequação. Essa relação tão 

discutida por Gramsci, pode ser resumida na seguinte passagem: 

 

Somente será verdadeira a liberdade que se afirma como ação coletiva e não 

individual, mas sem anular a personalidade de cada individuo. Esta dimensão 

coletiva da liberdade é proporcionada por uma educação que consiga, agindo 
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inicialmente sobre o indivíduo, transformar a coerção-necessidade em liberdade-

consciência-da-necessidade (Jesus,1989,p.46).  

 

 

 

4.3.3 Legislação 

 

A legislação inerente a educação ambiental, notadamente a Lei nº 9.795, de 27 de abril 

de 1999, a qual regulamenta a educação ambiental no Brasil dispõe sobre a sua aplicação de 

forma interdisciplinar e transversal e ainda de forma continuada, o que foi um avanço e é 

muito importante, mas não afasta a necessidade de implantação da educação ambiental como 

disciplina no currículo escolar de modo formal, uma vez que o legislador dispôs a seguinte 

expressão: “não deve” no parágrafo primeiro do artigo 10 da referida Lei. 

 

O artigo citado dispõe o seguinte: 

Art 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 

formal. 

§ 1
o
 A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no 

currículo de ensino. 

 

Conforme palavras do professor Paulo de Bessa Antunes (1999), da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro: 

Essa lei é uma norma jurídica confusa e de difícil compreensão. Quando a Política 

Nacional de Educação Ambiental se expressa contra a criação dessa disciplina, o faz 

de modo autoritário. 

 

 

 

4.3.4 Abrangência da educação ambiental 

 

A Educação Ambiental é a principal ferramenta de educação para o desenvolvimento 

sustentável dos países e busca estabelecer uma nova aliança entre a humanidade e a natureza, 

desenvolver uma nova razão que não seja sinônimo de autodestruição, exigindo o componente 

ético nas relações econômicas, políticas e sociais. O papel da Educação Ambiental é de 

fundamental importância para a efetiva mudança de atitudes, comportamentos e 

procedimentos humanos. 
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 Marcos Reigota (2004) entende que o problema ambiental não está na quantidade de 

pessoas que existem no planeta e que necessitam consumir cada vez mais recursos naturais 

para se alimentar, vestir e morar, mas sim no excessivo consumo desses recursos por uma 

pequena parcela da humanidade e no desperdício e produção de artigos inúteis e nefastos à 

qualidade de vida. 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”. 

 

 

A Educação Ambiental não se restringe somente a trabalhar os assuntos relacionados à 

natureza como: a preservação, paisagens naturais, animais, lixo entre outros. Ela tem um 

caráter muito mais amplo, pois o compromisso é com uma construção de valores e 

comportamentos e que se propicie ao educando vislumbrar a verdadeira interação entre o ser 

humano e a natureza. 

 

Uma outra questão de grande relevância no contexto educacional e em especial, no da 

“educação ambiental” é a constante preocupação com novos recursos didáticos, como guias 

pedagógicos, manuais, módulos, jogos eletrônicos, modelos de simulação, etc...Um aspecto 

extremamente importante subjacente a essa questão reside na interpretação dos dados por 

parte das pessoas “treinadas” para formular soluções acerca dos problemas ambientais, e  em 

especial, via informações informatizadas: 

A interação homem-máquina no campo educacional tem sido encarada, 

principalmente, como relação com o hardware, elidindo-se o comportamento 

cultural e político implícito ( às vezes até dissimulado) no software através do qual 

tal relação se processa (Almeida,1988,p.28).     

 

 

Para que a educação vincule o adjetivo ambiental é necessária mais de uma mudança 

qualitativa de conteúdos do que “informações eficientes” – o que só será possível com uma 

maior ênfase nos aspectos éticos e políticos da questão ambiental. 

 

Para transcender a atual crise “ambiental” é imprescindível portanto a adoção de novas 

posturas diante da natureza e das relações humanas, de novos comportamentos e valores. 

Portanto a educação ambiental crítica deve abordar a história das possíveis relações com a 

natureza (e dos homens entre si) e não apenas a “história natural”.  Para tanto, o educador 
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precisa ter em mente um tempo “ativo, que dá importância à história”, como afirma Monteiro 

(1989), e não apenas o tempo reificado do “aqui e agora”. 

 

Como argumenta Capra (1996,p.23) 

 “quanto mais estudamos os principais problemas de nossa época, mais somos 

levados a perceber que eles não podem ser estendidos isoladamente. São problemas 

sistêmicos, o que significa que estão ligados e são interdependentes”. 

 

 

A expressão de Capra em relação a interdependência, levam a um conceito tão 

propalado em discussões sobre o caráter interdisciplinar do conhecimento, sobretudo no que 

diz respeito às discussões sobre meio ambiente , mas de fato pouco compreendido e portanto, 

pouco aplicado: “Ambientalizar” a educação, ou educar para uma “sociedade sustentável”, sem abordar em 

profundidade tais questões, é portanto um empreendimento estéril. 

 

Outra premissa, ou condição “sine qua non” para uma ambientalização da educação 

diretamente inter-relacionada à compreensão da interdependência, é a implantação de um 

enfoque interdisciplinar, palavra que se tornou obrigatória, um verdadeiro “must” dentro do 

“quimérico” universo da chamada educação ambiental.  

 

Um primeiro ponto a ser destacado é que há muita confusão em torno das palavras 

multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Mas a despeito de como possam ser 

definidas essas palavras, quaisquer “reformas educativas” mantidas exclusivamente no âmbito 

do paradigma cartesiano não serão capazes de fazer com que a educação se torne ambiental, 

pois permanecerão sobre a mesma base filosófica que, em grande parte, propiciou o que vem 

a ser chamado de crise ambiental. 

 

Os conceitos interdisciplinares já existiam antes de haver essa reocupação e são o 

resultado de uma outra forma de ver o mundo, de uma outra experiência do lebenswelt, de 

uma outra racionalidade. Os conceitos gregos de Paidéia e de Philips, os quais se referem a 

“problemas concretos”, são exemplos de interdisciplinaridade que nos faz compreender que a 

teoria e a prática são inseparáveis e com isso construiremos uma visão de mundo.    
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O entendimento de Leff a respeito da interdisciplinaridade: 

É que a interdisciplinaridade ambiental não é o somatório nem a articulação de 

disciplinas; mas também não ocorre à margem delas, como seria colocar em jogo o 

pensamento complexo fora dos paradigmas estabelecidos pelas ciências. A educação 

ambiental requer que se avance na construção de novos objetos interdisciplinares de 

estudo através do questionamento dos paradigmas dominantes, da formação dos 

professores e da incorporação do saber ambiental emergente em novos programas 

curriculares. (LEFF, 2001, p. 240). 

 

Também em relação à transversalidade: 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) A Educação Ambiental é tratada 

como um “tema” transversal: Os conteúdos de meio ambiente serão integrados ao 

currículo através da transversalidade, pois serão tratados nas diversas áreas do 

conhecimento, de modo a impregnar toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, 

promover uma visão global e abrangente da questão ambiental. (PCN’s, 1996, p. 

28). 

 

Por outro viés Reigota afirma que: 

A Educação Ambiental, como perspectiva educativa, pode estar presente em todas as 

disciplinas. Sem impor limites para seus estudantes, tem caráter de educação 

permanente. Ela, por si só, não resolverá os complexos problemas ambientais 

planetários, mas pode influir decididamente para isso, ao formar cidadãos 

conscientes de seus direitos e deveres. (REIGOTA, 1994) 

 

 

Para que a palavra interdisciplinaridade deixe de ser muitas vezes uma mera 

formalidade dentro do vocabulário “ambiental” se faz necessário abrir espaço para uma nova 

visão de educação e do próprio conhecimento onde a interdisciplinaridade pode estar 

ocultando a necessidade de adequação a um novo mercado de trabalho como por exemplo  

grandes indústrias que hoje mantêm diversas áreas ou setores produtivos e que agora precisam 

se adequar à nova ordem econômica que é “verde”. 

 

 

5. METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa, de cunho qualitativo, quantitativo e exploratório, foi desenvolvida em 

diferentes etapas que incluíram a entrevista com a Secretária de Educação do Município de 

São Gabriel-RS para o levantamento dos dados referentes às escolas do Município. A 

pesquisa inicial foi realizada através de entrevista, a fim de se obter a grade das disciplinas 

curriculares, a quantidade de escolas municipais existentes no Município, se existiam em 

andamento projetos de educação ambiental, em quantas destas escolas e de que forma eram 

aplicados os projetos de educação ambiental aos alunos. 
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Com base nas informações coletadas, foi detectado o problema objeto do presente 

trabalho monográfico, qual seja, a importância da inclusão da educação ambiental como 

disciplina formal (objetiva) no currículo das escolas municipais de São Gabriel-RS, também 

foram realizadas visitas as escolas com entrevista aos professores da disciplina de Ciências e 

Biologia, sendo que foram analisadas e organizadas as informações coletadas.  Nesta pesquisa 

foram utilizados também os métodos de pesquisa bibliográfica e de análise descritiva e análise 

crítica comparativa empregando-se os seguintes meios: Livros, periódicos, internet. 

 

A importância da realização do trabalho, se dá no sentido de buscar uma maior 

efetividade na educação ambiental dos alunos, desde o inicio de suas atividades escolares até 

a conclusão do primeiro grau de ensino, de forma especifica e continua, período o qual é ideal 

para formação de conceitos, costumes, e inclusive o perfil cultural dos alunos, e que 

certamente influenciaram na sociedade e principalmente nas futuras gerações, principalmente 

em relação a preservação e conservação do meio ambiente. 

  

Neste sentido, a partir dos dados inicialmente levantados, foram exploradas as formas 

como eram aplicados os projetos de educação ambiental nas escolas municipais e suas 

particularidades para após analisar e identificar a possibilidade de implantação da disciplina 

de educação ambiental formal (objetiva) na grade curricular anual, como forma de atribuir 

maior efetividade na educação ambiental dos alunos.  

 

Em continuação realizou-se pesquisas de campo referente aos projetos de educação 

ambiental que estavam sendo desenvolvidos nas escolas municipais, a fim de levantar dados 

acerca de quem aplicava os projetos, o tempo de duração e quais resultados foram obtidos 

com as crianças e se os mesmos tiveram continuidade. Por outro lado foram realizadas 

entrevistas com professores de ciências e Biologia a fim de coletar informações acerca das 

ações desenvolvidas em relação a educação ambiental em suas disciplinas, assim como 

identificar a percepção dos mesmos sobre o tema. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Conforme pesquisa de campo realizada nas escolas municipais de São Gabriel e 

estendido à Secretaria Municipal de Educação, verificou-se que nas 36 escolas do Município, 

sendo estas rurais e urbanas, somente duas escolas rurais e três escolas urbanas tiveram 

contato com a educação ambiental. 

 

A educação ambiental é realizada somente através de projetos isolados e temporários, 

através de parceria com a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) campus de São Gabriel 

e de terceiros. 

 

O projeto que é aplicado nas escolas urbanas, segundo a bióloga da Secretaria da 

Educação do Município, tem como título: “Terra-objetivo coleta seletiva é coleta solidária”, 

com duração de dois meses, e é aplicado apenas com as turmas de sexta série. É aplicado na 

forma de práticas onde são expostas as lixeiras coloridas, os tipos de resíduos, a maneira 

como os resíduos devem ser separados e armazenados nas respectivas lixeiras, assim como a 

importância de separar os mesmos para depois serem coletados pelos catadores do município. 

O resultado foi o apoio aos catadores no período em que o projeto esteve em andamento e o 

descarte correto dos resíduos neste período.  

 

O projeto aplicado nas escolas rurais tem como titulo: “Diagnóstico e implantação de 

ações socioambientais” este é aplicado por alunos da Universidade Federal do Pampa 

Unipampa Campus São Gabriel, com duração de 3 meses, é aplicado apenas para as turmas de 

oitava série. É aplicado na forma de palestras, onde se expõe a importância de diagnosticar e 

implantar as ações socioambientais, através de práticas com os alunos das escolas e 

demonstração dessas práticas para comunidade local, mostrando a necessidade de ter ações 

socioambientais na comunidade. O resultado foi a adesão dos alunos e comunidade local no 

período em que o projeto esteve em andamento, não tendo uma efetiva continuidade após o 

fim do mesmo.     
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 As dificuldades de aplicação dos projetos é a de reunir todos os envolvidos, 

comunidade escolar e a comunidade local, bem como a ausência de iniciativa por parte da 

Secretaria de Educação do Município. 

 

Através da entrevista (Anexo A) realizada na secretaria de educação com a bióloga 

responsável por elaborar iniciativas e encaminhar a aplicação dos projetos elaborados por 

terceiros, relacionados a educação ambiental nas escolas, obtive a seguinte visão: 

 

As escolas possuem nove disciplinas no currículo escolar formal sendo elas 

matemática, português, ciências, história, geografia, educação artística, educação física, 

ensino religioso, língua estrangeira. 

 

Nenhuma dessas disciplinas possui a integração da educação ambiental na forma 

transversal e interdisciplinar. 

 

A secretaria de educação é responsável pela aprovação e encaminhamento dos projetos 

de educação ambiental nas escolas municipais, entretanto, não possui nenhum planejamento 

de implantação da educação ambiental formal no currículo escolar, por entenderem que a 

educação ambiental deve ser aplicada na forma de projetos pontuais e temporários. 

 

Em que pese o grande esforço realizado pela Secretaria de Educação do Município de 

incluir a Educação Ambiental nas escolas Municipais para cumprir com as exigências 

normativas de implantação da educação ambiental no ensino público, verificou-se apenas 

projetos pontuais de educação ambiental como o de separar e reciclar o lixo, no entanto, a 

aplicação da educação ambiental desta forma não tem a eficácia e a abrangência que esta 

ferramenta disponibiliza. Mas pelo menos é um começo. 

 

Através das entrevistas realizadas, ficou evidenciado que o entendimento majoritário é 

de que a educação ambiental incluída no currículo escolar de modo formal, acabará por  

engessar o ensino e que só agregaria conceitos pois abordaria um assunto amplo e que não 

envolveria os alunos.  
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Em que pese respeito ao entendimento expressado nas entrevistas, o mesmo contraria 

os conceitos clássicos de educação, pois é comum observarmos que nas produções de projetos 

de educação ambiental, a falta de análise dos fundamentos históricos dessa educação é quase 

uma constante. Observa-se também a ausência de explicações políticas, sociais e econômicas 

que fundamentem o surgimento de uma educação ambiental consistente e de conhecimento 

público.  

 

Educar é uma tarefa de dedicação e envolve criação de planos de ação considerando 

conceitos, teorias, reflexões e o uso do bom senso, incluindo também, o repensar dos 

currículos escolares.  

 

As questões ambientais, atualmente, já encontram uma certa penetração nas 

comunidades. A fragilidade dos ambientes naturais coloca em jogo a sobrevivência humana. 

Devido a isto, ocorreu o crescimento dos movimentos ambientalistas e das preocupações 

ecológicas, criando-se condições para o desenvolvimento de um currículo que seja 

relacionado com esses problemas.  

 

Centrada na filosofia da ecopedagogia e no uso sustentável dos recursos naturais, a 

educação para o meio ambiente vem crescendo e assumindo um papel muito importante na 

criação de uma linguagem comum na comunidade sobre as questões ambientais, dando 

condições à mídia, às instituições governamentais e não-governamentais e a outros grupos e 

representações de desenvolverem de forma mais articulada os projetos sobre educação 

ambiental. BRÜGGER, P. (1999)  

 

Muitos educadores, preocupados com os problemas ambientais, acham que a educação 

ambiental tem que estar voltada para a formação de uma consciência conservacionista. Uma 

consciência, portanto, relacionada com aspectos naturalistas, que considera o espaço natural 

fora do meio humano.  

 

Desta visão surge a grande maioria das ações educacionais direcionadas, de forma 

predominante, para a defesa do espaço natural de maneira estrita, como se vislumbra nos 

recortes de jornais (anexo H) grande parte das escolas publicas do Estado do Rio Grande do 

Sul implantaram e estão implantando projetos temporários relacionados à educação e ao meio 

ambiente.  
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No âmbito das escolas é preciso que fique definido como objetivo pedagógico, qual 

tipo de educação ambiental deve ser seguido, uma educação conservacionista que é aquela 

cujos ensinamentos conduzem ao uso racional dos recursos naturais e à manutenção de um 

nível ótimo de produtividade dos ecossistemas naturais ou gerenciados pelo homem, ou uma 

educação voltada para o meio ambiente que implica em uma profunda mudança de valores, 

em uma nova visão de mundo, o que ultrapassa bastante o estado conservacionista.  

 

As abordagens pedagógicas pós-modernas sugerem uma lógica para o 

desenvolvimento de práticas curriculares articuladas (DOLL, 1997, p.177). No entanto, os 

educadores ambientalistas, têm tentado desenvolver práticas curriculares articuladas às 

questões ambientais, relacionando apenas os problemas do uso dos recursos naturais e dos 

equilíbrios dos ecossistemas naturais, esquecendo-se do meio ambiente humano.  

 

A consciência de uma educação ambiental que vai além de um estado conservacionista 

tem sido observada na fala de muitos educadores como diz Freire Dias:  

"De qualquer forma, a evolução dos conceitos de Educação Ambiental tem sido 

vinculada ao conceito de meio ambiente e ao modo como este era percebido. O conceito de 

meio ambiente reduzido exclusivamente a seus aspectos naturais não permitia apreciar as 

interdependências, nem a contribuição das consciências sociais à compreensão e melhoria do 

meio ambiente humano". (DIAS, 1992, pp. 64,65)  

 

Na Carta de Belgrado, organizada pela Unesco, também se observa essa idéia mais 

holística da Educação Ambiental, que no nosso entendimento, deverá ser adotada nas escolas, 

de forma a desenvolver uma prática mais efetiva da educação para o meio ambiente: 

 

Nós necessitamos de uma nova ética global - uma ética que promova atitudes e 

comportamentos para os indivíduos e sociedades, que sejam consonantes como o lugar da 

humanidade dentro da biosfera; que reconheça e responda com sensibilidade às complexas e 

dinâmicas relações entre a humanidade e a natureza, e entre os povos. Mudanças 

significativas devem ocorrer em todas as nações do mundo, para assegurar o tipo de 

desenvolvimento racional que será orientado por esta nova idéia global - mudanças que serão 

direcionadas para uma distribuição eqüitativa dos recursos da Terra e para atender mais às 

necessidades dos povos". (Unesco, Carta de Belgrado (Iugoslávia 1975)) 
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Podemos perceber claramente a tônica da Educação Ambiental direcionada para uma 

consciência mais abrangente sobre a forma de perceber o que é o meio ambiente para as 

pessoas e o que significa educação para preservá-lo. 

 

A forma de pensar e agir sobre os problemas ambientais implicam inter-relação da 

ética, da política, da economia, da ciência, da cultura, da tecnologia, da ecologia, para uma 

prática da educação ambiental voltada para a mudança do comportamento das comunidades e 

até mesmo para a atuação da escola como agente transformador da cultura e da 

conscientização das pessoas para os problemas ambientais. 

 

Tal como ensina Morin (2011, p. 36) “Em conseqüência, a educação deve promover a 

“inteligência geral” apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo multidimensional e 

dentro da concepção global” (grifo do autor).  

 

Acerca do saber ambiental, Leff (2001, p. 239) cita as fracassadas pretensões 

interdisciplinares, atribuindo a isso resistências teóricas e pedagógicas, as quais teriam 

ocasionado significativa dificuldade quanto à transformação dos paradigmas atuais do 

conhecimento e os métodos educacionais, essenciais, no entender do autor, para a 

disseminação desses saberes.  

 

Por outro lado, os entrevistados ao serem questionados sobre a importância do ensino 

religioso no currículo escolar de modo formal, levando em consideração que o Brasil é um 

Estado laico, e de que em sala de aula deve haver crianças de diferentes religiões, e 

questionados acerca da finalidade desta disciplina em comparação a disciplina de educação 

ambiental, qual seria mais importante no ensino formal hoje, responderam que a religião deve 

ser trabalhada em sala de aula não de forma banal mas sim no contexto.  

 

Ao aplicar as entrevistas diretamente nas escolas com os diretores(as) e 

professores(as) identificou-se que eles estão cientes das responsabilidades sócio-educativas e 

da importância da educação ambiental na formação dos alunos, no entanto, somente as 

professores(as) de ciências e educação artística tentam aplicar a educação ambiental nas suas 

disciplinas, mas encontram dificuldades, uma vez que não possuem qualificação especifica na 

área, apenas contam com a sua boa vontade. 
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As vantagens detectadas após o levantamento de dados, é que de alguma forma a 

educação ambiental esta sendo aplicada em algumas escolas mesmo que na forma de projetos 

pontuais e que alguns professores(as) possuem boa vontade para aplicar a educação ambiental 

de forma transversal nas suas disciplinas, mas não são de forma contínua.   

 

Os problemas ambientais são tratados como algo possível e não concreto. Observa-se 

que a escola procura transmitir para os educandos de maneira isolada e fragmentada um 

conhecimento pronto sobre o meio ambiente e suas questões, onde o modo como a educação 

ambiental é praticada nessas escolas, é apenas como projeto especial, extracurricular, sem 

continuidade, descontextualizado, fragmentado e desarticulado, não há efetivamente o 

desenvolvimento de uma prática educativa que integre disciplinas, percebe-se que os 

professores tem um pouco de conhecimento sobre o tema, mas ninguém participou e nem são 

oferecidas capacitações referentes ao mesmo e nem incluem o tema educação ambiental como 

temas transversais em seus planos de aula. 

 

Dessa forma, as questões ambientais são apresentadas de maneira confusa aos alunos, 

pois aprendem apenas que é preciso preservar a natureza, separando o lixo e implantando 

algumas ações socioambientais, mas não são levadas a elas as políticas de impactos capazes 

de lhes fazer compreender o que é preciso preservar, e utilizar de forma consciente os 

recursos naturais que se tem no planeta. Acabam sendo apenas ouvintes e não praticantes, 

quando deveriam ser estimulados através de atividades e projetos de forma contínua a exercer 

essa consciência a partir de sua realidade e comunidade. 

 

É importante a articulação de ações educativas voltadas para a preservação do meio 

ambiente e a escola é o espaço mais indicado para a maioria dos educadores e dos 

responsáveis e privilegiado para implementação dessas atividades, uma vez que, ela através 

da educação ambiental deve levar o aluno a buscar valores que conduzam a uma convivência 

harmoniosa com o ambiente,  conscientizando-os de forma a tentar gerar novos conceitos e 

valores sobre a natureza, alertando sobre o que se pode e deve ser feito para contribuir na 

preservação do meio ambiente, tentando assim, estabelecer um equilíbrio entre homem e 

natureza na busca por um mundo melhor, e desta forma possa disseminar tal conhecimento 

para a sociedade. 

 



39 
 

Diante de toda esta dificuldade enfrentada pela educação ambiental, ainda verificou-se 

outros fatos agravantes: a precariedade pela falta de investimento para o desenvolvimento de 

uma educação de qualidade, a falta de qualificação especifica em educação ambiental dos 

professores, a ausência de um plano especifico e abrangente para implantação da educação 

ambiental nas escolas por parte da Secretaria Municipal de Educação de São Gabriel-RS. 

 

Outro desafio é que se faz necessário que sejam proporcionadas aos educadores 

condições para que possam trabalhar temas e atividades de educação ambiental que possam 

conduzir a práticas pedagógicas, materiais didáticos, guias curriculares e projetos que 

incentivem o debate, a reflexão sobre as questões ambientais e a construção de uma 

consciência crítica. 

   

Assim o tema da presente monografia é relevante no atual contexto socioambiental, 

que carece de transformações culturais urgentes. 

 

 Só a Educação oportuniza uma visão de mundo que permite ter a noção exata do 

papel de cada pessoa na aquisição de objetivos que afetem a todos, coletivamente, é preciso, 

pois, não reduzir a educação ambiental somente a uma gestão eficiente dos recursos naturais, 

mas sim realizarmos uma transformação cultural na sociedade em relação ao meio ambiente, e 

com certeza será através da implantação da disciplina de educação ambiental de modo formal 

(objetiva) nos currículos escolares que ocorrerá as transformações objetivadas e com maior 

amplitude, principalmente nas futuras gerações.   

  

É lógico que é inviável falar em educação ambiental sem pensar em vinculá-la aos 

outros saberes, mas da forma como está sendo realizada, dá mostras de pouco esmero em 

aprofundar os conhecimentos a ela atinentes e trabalhá-la com as crianças, jovens e adultos, 

desde os primórdios da constituição/formação dos seus saberes, hábitos e personalidades, o 

que pode parecer uma utopia, mas através de pesquisas e discussão sobre o tema podemos 

certamente evoluir no sentido de atingirmos com mais eficácia as transformações culturais e 

sociais voltadas para o meio ambiente. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Verificou-se pelos dados coletados que a educação ambiental não é desenvolvida e 

aplicada com eficiência nas Escolas Municipais de São Gabriel-RS, eis que não há 

efetivamente o desenvolvimento de uma prática educativa que integre disciplinas e nem de 

forma curricular.  

 

O modo como a educação ambiental é praticada nas escolas municipais de São 

Gabriel-RS e nas salas de aulas, é somente através de projeto especial, extracurricular, sem 

continuidade, descontextualizado, fragmentado e desarticulado.  

 

A Secretaria de Educação do Município não possui plano especifico e abrangente para 

implantação da educação ambiental nas escolas de modo formal, e a comunidade escolar não 

dá o suporte que se espera a projetos isolados aplicados por professores e terceiros, de modo a 

deixar uma grande lacuna de conhecimento para os alunos tornando-se apenas ouvintes e não 

praticantes, quando deveriam ser estimulados por atividades e projetos contínuos através da 

matéria curricular de educação ambiental, para que a consciência em relação ao meio 

ambiente seja exercida a partir de sua realidade na comunidade.  

 

De acordo com as escolas analisadas verifica-se que o "conjunto escolar" (professores, 

alunos, diretores) embora saibam da importância da educação ambiental, não existe uma 

preocupação por parte dessas escolas em trabalhar esses temas, de transformar os estudantes 

em cidadãos conscientes dos problemas ambientais. 

 

De uma forma gera, através da pesquisa realizada, verificou-se que existem grandes 

dificuldades e desafios no Ensino Fundamental nas escolas Municipais de São Gabriel-RS 

quanto à efetiva implantação da Educação Ambiental, e se faz necessária a articulação de 

ações educativas, condições adequadas e capacitações aos educadores e de um profissional 

especializado em educação ambiental para que possam trabalhar temas e atividades de 

educação ambiental de forma contínua no currículo escolar, de maneira que possibilite a 
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conscientização dos alunos e desenvolva a criticidade dos mesmos, gerando novos conceitos e 

valores sobre a natureza, contribuindo para a preservação do meio ambiente. 

 

Verificando-se imprescindível a implantação da disciplina de educação ambiental de 

forma objetiva, ou seja, como disciplina curricular formal, uma vez que várias pesquisas 

práticas, bem como a doutrina especializada, notadamente a citada no presente trabalho, 

apontam para esta necessidade, afim de efetivar as mudanças referentes aos costumes e 

conhecimentos culturais relativos a preservação e conservação do meio ambiente.     
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Anexo D - Entrevista com Diretora e professora de Escola Municipal Rural do 
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Anexo H – Recortes de Jornal relacionados à pesquisa monográfica 
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