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RESUMO 

 

O modelo de Escola Municipal de Tempo Integral de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil, 
apresenta métodos pedagógicos diferenciados, os quais oportunizam aos estudantes a introdução de 
Disciplinas Eletivas, que compõem a parte diversificada do currículo. As Disciplinas Eletivas são 
um dos componentes curriculares que promovem o enriquecimento, ampliação e diversificação de 
conteúdos, temas e áreas de Base Nacional Comum. Considera a interdisciplinaridade enquanto 
eixo metodológico para buscar relação entre os temas explorados. Dentro do currículo, as 
Disciplinas Eletivas ocupam um lugar central no que tange à diversificação das experiências 
escolares. Desta forma, os estudantes participam efetivamente da construção do seu próprio 
currículo. A Disciplina Eletiva “Praticando Educação Ambiental na Escola” foi ofertada para 
estudantes das turmas do Ensino Fundamental II (7º ao 9º ano) e ministrada pelas professoras das 
disciplinas de Geografia e Ciências da Natureza. A Educação Ambiental trabalhada estava 
relacionada com uma perspectiva holística, com foco nas relações entre os seres humanos, a 
natureza e o universo de forma interdisciplinar. O objetivo do presente trabalho é discutir se a 
disciplina proporcionou aos estudantes um conjunto de situações e experiências que os 
possibilitaram dialogar a importância do ambiente para a saúde e o bem-estar coletivo, 
desenvolvendo assim um sentido e um significado ético-social diante dos problemas ambientais, 
consequentemente serem multiplicadores dessa ideia em seus grupos sociais, exercendo 
verdadeiramente o exercício de cidadania. A metodologia utilizada foi uma revisão bibliográfica 
sobre o assunto e relato de experiências sobre a disciplina. Diante dessa proposta, foi criada uma 
parceria com a Universidade Federal do Ceará, através dos cursos de Geografia e Agronomia, que 
possibilitaram trocas de experiências e apoio entre a escola pública e a universidade. Com essa 
parceria, foi possível proporcionar atividades, tais como: reconhecimento da área verde da 
Universidade, visita à Horta Universitária, participação na Semana do Meio Ambiente no Centro de 
Ciências Agrárias e oficinas temáticas de Percepção Ambiental e Práticas de Reciclagem, 
desenvolvidas pelo Laboratório de Geoecologia da Paisagem e Planejamento Ambiental. A 
Extensão Universitária possibilitou um aprendizado além dos muros da escola, ou seja, a construção 
de conhecimentos entre estudantes e a comunidade. Assim como jovens que através de suas 
avaliações, diálogos e atitudes nos apresentaram um salto qualitativo em sua vida, seja nos aspectos 
subjetivos e cognitivos. 
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO PRÁTICA DE INTERDISCIPLINARIDADE E 
DOCÊNCIA 

 

Educação Ambiental, Escola e Interdisciplinaridade 

É de muito tempo que encontramos alterações ambientais e movimentos que defendem a 
preservação da natureza e a melhoria da qualidade de vida. É notório que vivemos no Brasil e no 
mundo um tempo de significativa expansão quantitativa e diversificação das iniciativas em 
educação ambiental. Este movimento se iniciou principalmente após a aprovação da Política 
Nacional de Educação Ambiental (1999) e a institucionalização de inúmeras políticas públicas 
(federal, estadual e municipal), que estimulam, materializam e regulam projetos e programas 
diversos setores da sociedade. 

Diante desse cenário, constituído pela luta e dedicação de inumeráveis educadores, anônimos 
ou reconhecidos, mas todos sujeitos pertencentes a mesma causa histórica. Um dos processos 
educativos que mais avançou, no sentido de sua universalização, foi o escolar, particularmente 
aquele que se institui no ensino fundamental (RODRIGUES, 2008). 

Pesquisas realizadas pelo Ministério da Educação - MEC apontam que praticamente a 
totalidade das escolas realiza modalidades de educação ambiental, como: atividades pontuais, 
eventos comemorativos, projetos, transversalização e inserção disciplinar, são as mais frequentes. O 
fato a destacar é que a educação ambiental em suas contradições e identidades, conflitos e 
consensos, está presente no cotidiano da escola e se define sempre ao contexto de degradação 
socioambiental como exigência para todos os que buscam a concretização de uma sociedade justa, 
igualitária, democrática e sustentável. 

Frente aos desafios, a escola pública contemporânea vive em constantes dilemas, ou seja, 
manter coerência entre um discurso e atuação real, entre intenções, comportamentos e atitudes, em 
uma sociedade que prima pelo individualismo, pela fragmentação, pelo pragmatismo e pelo 
efêmero, eis o grande desafio. 

Dentro desse contexto, acredita-se na escola como instituição social que exerce um papel 
específico no processo educativo, orientada por programas e estruturas formais de ensino; onde as 
relações educativas e sociais desenvolvidas no ambiente escolar devem promover atividades que 
visem o bem-estar coletivo. Nesse sentido, a escola é um espaço de análise, discussão e execução de 
ações que promovam o desenvolvimento humano de todos aqueles que participam do processo 
educativo. 

Parafraseando Saviani (2011), “escola como espaço que deve servir de interesses populares 
garantindo a todos um bom ensino e saberes básicos que se reflitam na vida dos alunos preparando-
os para uma vida adulta mais autônoma e antes de mais nada, um local onde o professor tem que ter 
condições de ensinar”. 

Para ensinar, é fundamental ter vivências constantes de aprendizagens, tanto na formação na 
área específica; na didática, como organizar planejamento, tornar o conteúdo significativo ao 
alcance dos alunos e acima de tudo sempre estar com o desejo de estudar e manter relações sociais 
saudáveis, de aprender a ouvir, a dialogar, de conhecer o seu aluno, entre outros. 

Para que um projeto educativo tenha êxito, é necessário o envolvimento de toda comunidade 
escolar, cada um com suas funções e responsabilidades. A aprendizagem acontece na interação com 
o outro e suas vivências significativas com o conhecimento. O conhecimento é socialmente 
construído, sua construção não é linear. 



Estas aprendizagens estão relacionadas ao desenvolvimento da sociedade que, ao longo da 
história, de acordo com as diferentes culturas e modos de produção, define o que o sujeito deve 
saber nas diversas áreas do conhecimento humano. 

Nos discursos e documentos dos órgãos oficiais de Educação no Brasil, a partir da década de 
90, a interdisciplinaridade e a transversalidade estão em foco. Uma das inovações feitas nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais foi a inclusão de temas transversais que deveriam perpassar por 
todas as disciplinas do currículo mediante diferentes práticas pedagógicas. No Ensino Fundamental, 
a transversalidade foi uma forma encontrada pelo MEC para promover a aproximação entre várias 
disciplinas escolares. 

Para Pontuschka (2007), os temas transversais são também interpretados por vários autores 
como ponte entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento acadêmico, estabelecendo 
articulação entre ambos. Esses temas procuram desvendar a complexidade dessa relação. Pode 
igualmente, de acordo com o MEC, transformar-se em um aliado na aproximação aos temas 
significativos do mundo atual, mais próximos da realidade vivida e percebida pelos estudantes. 

O termo transdisciplinaridade, em situações práticas, tem sido empregado para designar 
projetos dos quais participam mais de uma disciplina, no sentido de um trabalho comum para se 
buscar respostas para determinados problemas. Contudo, na produção teórica de autores que 
estudam o termo, este é configurado como uma construção discursiva eminentemente 
epistemológica, atinente, particularmente, à investigação científica e ao ensino acadêmico (Japiassu, 
1976; Nunes, 1995; Ayres, 1997; Almeida Filho, 2000; Peduzzi, 2000). No debate instituído por 
esses autores,  

[...] a transdisciplinaridade representa uma etapa superior que se sucede à 
interdisciplinaridade, que situa as relações ou reciprocidades entre as diversas 
disciplinas no interior de um sistema total, tomando por base uma axiomática 
geral compartilhada capaz de instaurar uma coordenação, em vista de uma 
finalidade comum (Peduzzi, 2000). 

Neste pensamento, Morin (2000) trata a transdisciplinaridade como esquemas cognitivos 
reorganizadores que atravessam as disciplinas. 

A Disciplina Eletiva “Praticando Educação Ambiental na Escola” foi estruturada através de 
uma ementa curricular apresentando como justificativa que a Educação Ambiental deve ter como 
base o pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seu modo formal, não 
formal e informal, promovendo a transformação e construção da sociedade. Acredita-se na 
Educação Ambiental numa perspectiva holística, enfocando a relação entre o ser humano, a 
natureza e o universo de forma interdisciplinar. 

Nesta mesma linha, a Disciplina Eletiva “Praticando Educação Ambiental na Escola” tem 
como objetivo geral tornar a escola um espaço saudável e sustentável, sendo um ambiente ideal a 
construção do conhecimento e formação para a vida, além de incentivar a cidadania ambiental como 
responsabilidade individual, coletiva, local e global. 

As práticas pedagógicas foram desenvolvidas numa Escola de Tempo Integral do município 
de Fortaleza, no estado de Ceará. A disciplina foi ministrada por professoras da Rede Municipal de 
Ensino. As educadoras apresentam formação acadêmica em Geografia e Agronomia, ambas 
pertencem ao quadro de educadores da referida instituição. 

A intenção durante o curso era permitirmos reflexões sobre os problemas ambientais que nos 
cercam e o repensar de responsabilidades e atitudes de cada um de nós, gerando processos 
educativos ricos, contextualizados, significativos para cada um dos envolvidos, inclusive aos 
educadores. 



Neste contexto, o desenvolvimento das Disciplinas Eletivas na parte diversificada do 
currículo é um valioso instrumento educativo, pois possibilita a formação do pensamento crítico e 
inovador através de práticas pedagógicas interdisciplinares. Para formar cidadãos críticos e 
autônomos se faz necessário praticar e desenvolver a participação criativa e atuante de todos os 
envolvidos, estimulando a proatividade, além de tornar a sala de aula um espaço de ação social 
democrática. 

Para a realização da referida Disciplina Eletiva, se fez necessário que gestão, educadores e 
estudantes realizassem constantes reflexões e debates sobre as condições sustentáveis da escola, já 
que a abordagem da Educação Ambiental foi realizada através da priorização do diálogo e das 
relações humanas, que perpassaram de maneira interdisciplinar as discussões dos temas transversais 
propostos. 

A interdisciplinaridade como princípio e atitude interdisciplinar constitui 
foco de discussão para pesquisadores e educadores de vários níveis de ensino, 
que ao reconhecerem a complexidade do mundo pós-industrial e o processo 
de globalização vivenciado pelos povos do mundo inteiro, estão cientes de 
que os saberes parcelares não dão conta de resolver problemas que 
demandam conhecimentos específicos, relacionados a um objetivo comum e 
central (PONTUSCHKA, 2007) 

De acordo com Fazenda (1979), a interdisciplinaridade “é uma relação de reciprocidade, de 
mutualidade”, ademais, é um processo que possibilita o diálogo. Andrade (1989), por sua vez, a 
conceitua como “a busca teórica e epistemológica de um avanço do conhecimento, a partir dessas 
conquistas fundamentais, que, de um campo do saber a outro, podem circular com fecundação 
mútua”. 

A interdisciplinaridade, que busca o equilíbrio entre a análise fragmentada e a síntese 
simplificadora, é essencial neste campo porque na formação integral é necessária a articulação entre 
as várias esferas do conhecimento. O que busca com a interdisciplinaridade na formação integral é a 
superação de uma postura isolada e alienada e a formação do sujeito social a partir da vivência de 
uma realidade local/global e participativa (TAVARES, 2007). 

A disciplina “Praticando Educação Ambiental na Escola” teve como foco também a 
construção de valores humanos, como a solidariedade, a igualdade, respeito as crenças religiosas, a 
integração de conhecimentos e ações educativas sustentáveis. 

As ações desenvolvidas apresentaram como objetivo inserir os problemas ambientais na 
formação educacional dos estudantes através de práticas pedagógicas que oferececem uma 
sensibilização individual, coletiva e ética com o meio ambiente e os demais seres vivos, 
promovendo assim a compreensão da necessidade de ser sustentável. 

As aulas foram planejadas de maneira interdisciplinar e os conteúdos programáticos 
organizados em módulos. O fazer das aulas ocorreu de forma dialogada e explicativa, com 
realização de vivências e oficinas temáticas, discussão de filmes, apresentação do trabalho realizado 
para todas as turmas da escola, assim como atividades de avaliação e auto-avaliação no término de 
cada encontro. 

No decorrer das aulas foram analisados documentos legais e instrumentos norteadores de 
práticas de Educação Ambiental, como a Carta da Terra e a Política Nacional de Educação 
Ambiental – PNEA. 

A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção de 
uma sociedade mais justa, sustentável e pacífica. Busca inspirar todos os povos a um novo sentido 
de interdependência global e responsabilidades compartilhadas voltadas para o bem-estar de toda a 



família humana, da grande comunidade da vida e das futuras gerações. É uma visão de esperança e 
um chamado à ação. 

A Carta da Terra se preocupa com a transição para maneiras sustentáveis de vida e 
desenvolvimento humano sustentável. Integridade ecológica é um tema maior. Entretanto, a Carta 
da Terra reconhece que os objetivos de proteção ecológica, erradicação da pobreza, 
desenvolvimento econômico equitativo, respeito aos direitos humanos, democracia e paz são 
interdependentes e invisíveis. Consequentemente oferece um novo marco, inclusivo e integralmente 
ético para guiar a transição para um futuro sustentável. 
(http://www.cartadaterrabrasil.org/prt/what_is.html)  

A Lei n0 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política 
Nacional de Educação Ambiental, em seu capítulo I da educação Ambiental: 

Art. 10 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. 

Art. 20 A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, 
devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal. 

As Disciplinas Eletivas estão sustentadas por diretrizes gerais orientadas através dos 4 pilares 
da educação, documento da UNESCO organizado por Jacques Delors, que apresenta a seguinte 
proposta: - aprender a conhecer: saberes que permitem conhecer o mundo; - aprender a fazer: 
desenvolvimento de habilidades e estímulo ao surgimento de novas aptidões; - aprender a conviver: 
aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do outro e a percepção das 
interdependências; - aprender a ser: preparar o indivíduo para elaborar pensamentos autônomos e 
críticos, assim como exercitar a liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação. 

O desenvolvimento e prática destes princípios são essenciais para desenvolver potencial, 
competência e habilidades dos estudantes e propiciar aos educadores um novo repensar sobre o 
fazer pedagógico. 

As Disciplinas Eletivas nas Escolas Municipais de Tempo Integral podem ser consideradas 
como um caminho a diversificação das experiências escolares a intenção de ampliar sua forma de 
pensar, suas relações sociais, seus aprendizados juntamente com a área de conhecimento 
contemplada na Base Nacional Comum. 

 

A Escola de Tempo Integral, sua Estrutura e seu Modelo Pedagógico 

As Escolas Municipais de Tempo Integral são a efetivação de uma política de ampliação da 
jornada escolar já disseminada em todo o país e coloca o município de Fortaleza na lista das cidades 
coparticipantes desse grande movimento pela qualidade da Educação (SME, 2013). 

Essa estratégia soma-se ao conjunto de ações da Secretaria Municipal da Educação – SME, 
que visa promover a qualidade do ensino aos estudantes da rede pública municipal. As Unidades de 
Ensino são de suma importância para o futuro de muitos jovens da cidade de Fortaleza, pois, desta 
forma, os mesmos terão a oportunidade de construir o seu projeto de vida. 

Por meio da publicação do Diário Oficial do Município, no último dia 11 de dezembro de 
2013, por meio de Decreto Municipal, o Prefeito de Fortaleza criou as Escolas de Tempo Integral de 



Fortaleza, tendo como foco o atendimento aos estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental 
(6° ao 9° anos), público alvo de ações que promovem a inserção social e fortalecimento da 
cidadania. 

Os instrumentos de gestão propostos para as Escolas Municipais de Tempo Integral de 
Fortaleza consideram a Tecnologia de Gestão Educacional – TGE, que é definida como a arte de 
integrar tecnologias específicas e educar pessoas. Assim, são utilizados o Plano de Ação, o 
Programa de Ação (elaborado e executado pela Gestão e por cada Educador), os Guias de 
Aprendizagem por disciplina e a Agenda Bimestral, que é organizada e desenvolvida na escola ao 
longo do mês. Os instrumentos de gestão propostos para estas escolas permitem acompanhar e 
monitorar o trabalho pedagógico, incluindo as ementas que estruturam as Disciplinas Eletivas, a 
Consolidação de Conteúdos e as Avaliações Bimestrais Unificadas.  

O modelo pedagógico desenvolvido nas Escolas de Tempo Integral é norteado por alguns 
princípios que contribuem para a formação de jovens fortalezenses. Essas premissas possibilitam o 
desenvolvimento de inovações nos componentes curriculares, tais como: 

 A jornada escolar ampliada por meio de um currículo integrado e de uma matriz 
diversificada; 

 Educação Interdimensional – educação que não se limita a trabalhar a racionalidade do 
educando, mas se abre para outras dimensões do ser humano; 

 Pedagogia da Presença – relação educador-educando baseada na reciprocidade e 
compromisso, onde o educador dedica tempo, presença e exemplo de boa conduta. 

 Educação para valores – método pedagógico que cria espaços e condições que possibilitam 
aos educandos vivenciar, identificar e incorporar valores positivos às suas vidas, 
capacitando-os para analisar situações e tomar decisões diante delas. 

 Protagonismo Juvenil – desenvolver jovens autônomos, solidários e competentes. Visa 
desenvolver potencialidades pessoais e sociais, por meio de práticas e vivências, na escola e 
na comunidade; 

 A infraestrutura destas escolas é direcionada a partir de um ambiente favorável ao 
desenvolvimento dos estudantes. As Unidades de Ensino contam com salas temáticas, 
refeitório, biblioteca, Laboratórios de Informática Educativa, dentre outros espaços de 
suporte para o funcionamento das escolas. 
 

Nas Escolas de Tempo Integral, a carga horária docente é multidisciplinar, compreendendo 
um conjunto de horas em atividades com os alunos e horas de trabalho pedagógico na escola. A 
base dessas atividades está em um currículo que integra as áreas de conhecimento da Base Nacional 
Comum, a parte diversificada e as atividades complementares. 

Educar pessoas significa criar ambientes onde todos se sintam estimulados a aprender e por 
em prática seus conhecimentos, buscando o desenvolvimento integral dos educandos, educadores e 
gestores. A escola enquanto espaço de formação do cidadão deve permitir ações para a 
aprendizagem sobre o mundo, sobre si mesmo e sobre o outro.  

As estruturas pedagógicas referem-se, fundamentalmente, às interações políticas, aos aspectos 
de ensino e aprendizagem e às de currículo. Nas estruturas pedagógicas incluem-se todos os setores 
necessários ao desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

O conhecimento produzido na escola é dinâmico e não uma mera simplificação do 
conhecimento científico e / ou conteudista que se adequaria a uma faixa etária e aos interesses dos 
alunos. Daí, a necessidade de se promover, na escola, uma reflexão aprofundada sobre o processo 
de produção do conhecimento escolar, uma vez que ele é, ao mesmo tempo, processo e produto.  

O currículo é um importante elemento da organização escolar no aspecto de produção do 
saber. Currículo implica, necessariamente, a interação entre sujeitos e que têm um objetivo e a 



opção por um referencial teórico que o sustente. Currículo é uma construção social do 
conhecimento. Neste sentido, o currículo refere-se a organização do conhecimento escolar. 

Na organização escolar é preciso considerar alguns pontos básicos. O primeiro é de que o 
currículo não é um instrumento neutro. O currículo passa ideologia, e a escola precisa identificar e 
desvelar os componentes ideológicos do conhecimento escolar que a classe dominante utiliza para a 
manutenção dos privilégios. A determinação do conhecimento escolar, portanto, implica uma 
análise interpretativa e critica, tanto da cultura dominante, quanto da cultura popular. O currículo 
expressa uma cultura. O segundo é o de que o currículo não pode estar separado do contexto social, 
uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente determinado. 

Embora em continuidade com a tradição colonizadora, as teorias não deixam de serem 
questionadas. Para as teorias pós-críticas, poder e conhecimento não se opõem, mas são 
mutuamente dependente e que não existirá um núcleo de subjetividade a ser libertado da alienação 
causada pelo capitalismo. O currículo está irremediavelmente envolvido nos processos de formação 
pelos quais nos tornamos o que somos. 

Tomaz Tadeu da Silva, em sua obra Documentos de Identidade, 2010, registra em sua contra 
capa: “O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é relação de poder. O currículo é 
trajetória, viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo 
se forja nossa identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de 
identidade”. 

 

Praticando Educação Ambiental na Escola – uma experiência vivida 

A primeira definição internacional de Educação Ambiental foi adotada pela “International 
Union for the Conversation of Nature” (IUCN, 1971), que enfatizou aspectos ecológicos da 
conservação da biodiversidade e dos sistemas da vida. A Conferência Intergovernamental de Tbilisi 
em 1977 redefiniu esse conceito como sendo um processo de reconhecimento de valores e 
clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento de habilidades e modificando as atitudes 
em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas 
e meios biofísicos, proporcionando uma tomada de decisões e a ética que conduz para a melhoria da 
qualidade de vida (grifo nosso). 

A Educação Ambiental no Brasil é regulada pela Política Nacional de Educação Ambiental – 
PNEA, instituída pela Lei n0 9.795, em abril de 1999, que definiu seus princípios básicos dentre os 
quais se destaca o enfoque democrático e participativo, a concepção de ambiente em sua totalidade 
e a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. 

“Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva para 
a questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem 
adequada, contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e 
estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais. Desenvolve-
se num contexto de complexidade, procurando trabalhar não apenas a 
mudança cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise 
ambiental como uma questão ética e política” (Política Nacional de Educação 
Ambiental – Art. 10 da Lei n0 9.795 em abril de 1999). 

Reorganizando o tema de acordo com alguns estudiosos, Educação Ambiental nos traz a ideia 
de que é um elemento essencial para a implantação do desenvolvimento sustentável, através de 
estratégias para a construção do conhecimento, compreensão, habilidades e motivação. Proporciona 
o desenvolvimento de atitudes, consciências e valores necessários para lidar com as dificuldades 
ambientais. Esse modelo sustentável impulsiona redução da miséria, exclusão socioeconômica e 
degradação ambiental, pois visa compatibilizar necessidades de desenvolvimento das atividades 
políticas, sociais e econômicas com a necessidade de preservação ambiental. 



Complementando essa definição, Guimarães (2005) reflete sobre a demanda da Educação 
Ambiental, que não decorre apenas dos aspectos legais, mas dos problemas ambientais vivenciados 
por toda a sociedade, muitas vezes provoca a necessidade de formar profissionais aptos a trabalhar 
com essa dimensão no processo educativo. 

Parafraseando autores como Rodriguez e Silva (2009), a Educação Ambiental surge como 
uma necessidade de salvar a humanidade de seu próprio desaparecimento e de ultrapassar a crise 
ambiental contemporânea. É um dos meios para se construir atitudes, técnicas e conceitos 
necessários para uma adaptação cultural aos sistemas ambientais. É um instrumento decisivo na 
transição para uma nova fase tecnológica, que permita ultrapassar a crise atual, através da qual seja 
transmitido um novo estilo de vida e que transformem as escalas dos valores e atitudes dominantes 
na sociedade contemporânea. 

O Fórum Global a Sociedade Civil definiu, por ocasião da Cúpula do Rio de janeiro (1992), 
alguns princípios básicos do que considerou como Educação Ambiental orientada para uma 
sociedade sustentável, como sendo de responsabilidade global. Em síntese, destacou-se, durante 
essa conferência, que a Educação Ambiental deveria: 

- Ter como base o pensamento crítico e inovador, promovendo a transformação e a construção 
da sociedade; 

- Ajudar a desenvolver uma consciência ética a respeito de todas as formas de vida; 

- Proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de adquirir os conhecimentos, os valores, as 
atitudes, as aptidões e o interesse em proteger e melhorar o meio ambiente; 

- Buscar compreender a existência e a importância da interdependência econômica, política, 
social e ecológica nas zonas rurais e urbanas. 

Para abordar a importância dos Rs (reciclar, reutilizar, repensar, reduzir, reeducar) durante a 
Disciplina “Educação Ambiental na Escola”, com a intenção em diminuir o volume de lixo na 
escola e a reversão do modo de vida dos alunos rumo a sustentabilidade foi adotada a seguinte 
metodologia nas aulas: 

- Uma profunda reflexão sobre o que é realmente necessário utilizar; 

- Coragem de recusar o consumo dos produtos desnecessários ou supérfluos em nossos dias; 

- Ponderação para reduzir o consumo dos produtos considerados necessários em nosso 
consumo; 

- Decisão de reutilizar embalagens e outros produtos, renovando seus usos tanto quanto 
possível, aumentando sua vida útil e retardando o descarte; 

- Iniciativa para encaminhar todos os produtos utilizados e, quando possível, reutilizados, para 
a reciclagem. 

A temática ambiente discutida na referida Disciplina Eletiva deve o seguinte caminho: - 
reconhecimento dos conhecimentos espontâneos dos alunos sobre o tema, - reflexão sobre os 
conceitos científicos; - e construção de um novo conceito sobre o assunto. 

O estudo do meio ambiente como motivação inicial tem um propósito de provocar e 
incentivar os estudantes a uma nova vida, a fim de despertar seu interesse por questões que 
determinada situação os coloca. (Zabala, 1998) 



De acordo com Reigota (1997), “ambiente é uma representação social”, ou seja, é um 
conceito que evolui no tempo e depende do grupo social que o utiliza. Grupos sociais como a 
família, a escola e os meios de comunicação (imagens, mensagens, publicidade, mídia, músicas) 
contribuem na difusão e consolidação das representações sociais sobre o meio ambiente em que 
vivem. Ambiente é 

“um lugar determinado ou percebido, os elementos naturais e sociais estão 
em relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam em processos 
de criação cultural, tecnológica e processos históricos e sociais de 
transformação do meio natural e construído. [...] um espaço determinado no 
tempo, no sentido de se procurar delimitar fronteiras e os momentos 
específicos que permitam um conhecimento mais aprofundado. [...] 
percebido, já que cada pessoa o delimita em função de suas representações, 
conhecimento específico e experiências cotidianas neste mesmo tempo e 
espaço” (REIGOTA, 1997). 

Reigota (1997) afirma em seus textos que as relações dinâmicas e interativas que ocorrem no 
ambiente indicam “a constante mutação, como resultado da dialética das relações entre grupos 
sociais, o meio natural e o construído, implicando um processo de criação permanente, que 
estabelece e caracteriza culturas em remóis e espaços específicos”. No momento que o ser humano 
transforma o espaço (natural e social) é também transformado por ele. 

Podemos reconhecer que o ambiente é destruído, construído e reconstruído ao longo da 
história de ocupação dos territórios por uma determinada sociedade que pertence a uma cultura 
específica, em um espaço de tempo real. Ele surge da síntese histórica das relações entre a 
sociedade e a natureza. 

A Educação Ambiental enquanto processo político pode ser renovadora porque possibilita a 
formação de valores, forma novos comportamentos nos sujeitos e na sociedade, por se relacionar 
com realidades locais, por ter uma visão holística sobre os problemas ambientais – aspectos sociais, 
políticos, econômicos, culturais, éticos, ecológicos, científicos e tecnológicos – por lutar por um 
exercício de cidadania, deve ser um otimizador de novos processos educativos que conduzam as 
pessoas por caminhos onde vislumbre a possibilidade de transformação e melhoria da totalidade e 
da qualidade de vida humana. 

Educação escolar para uma vida sustentável envolve uma formação integral do ser humano, 
numa escola que defina com intencionalidade o que se ensina e o que se aprende, mesmo permeada 
de conflitos e relações desiguais de poder. 

A ementa da Disciplina eletiva “Educação Ambiental na Escola” teve como objetivo 
favorecer a discussão sobre educação para o desenvolvimento sustentável, baseada nos seguintes 
princípios didáticos:  

- Complexidade ambiental: compreensão do ambiente em sua complexidade, com base na 
realidade, conceito consolidado através de debates e reflexões. 

- Cultura ambiental: necessidade de formar uma cultura ambiental através de novos saberes, 
valores, ética, capacidade de gestão de suas escolhas e atitudes. 

- Aprendizagem significativa: inclui os 4 pilares da educação – aprender a ser, aprender a 
conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer, com ênfase nas premissas do modelo pedagógico. 

- Comprometimento: mediar e estimular o desenvolvimento total do ser através das relações 
sociais (Pedagogia da Presença). 

- Educação interdisciplinar: atividades práticas que possibilitem a articulação entre Base 
Nacional Comum e a parte diversificada do currículo. 



- Trabalhos de campo: incentivar o desejo aos estudantes de uma cultura ambiental, apresentar 
novos modelos de vida. 

Para o cumprimento da referida ementa, as atividades propostas no decorrer da Disciplina 
Eletiva foram organizadas com os seguintes conteúdos programáticos através dos temas a seguir: 

- História da Educação Ambiental; 

- Conceitos sobre Educação Ambiental; 

- Eventos e documentos importantes gerados sobre Educação Ambiental (Carta da Terra, 
Políticas Públicas); 

- Agenda 21; 

- Recursos naturais para o desenvolvimento; 

- Ecologia; 

- Humanidade e meio ambiente; 

- Consumo, lixo e desperdício; 

- Os 5 Rs: refletir, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. 

Uma das atividades mais reconhecida e agradável foram os trabalhos de campo, que 
possibilitou o estudo do meio ambiente e proporcionou ao estudante o espírito investigativo, de 
observação, registro e crítica do que foi percebido. 

Estudiosos de diferentes áreas do conhecimento e diferentes correntes de pensamento já se 
pronunciaram sobre esse tema. Zabala (1998) situa esta prática escolar como um método 
globalizado, que organizam os conteúdos sob uma perspectiva transdisciplinar com critérios 
estruturadores de atividades e articuladores de conteúdos que ultrapassam as necessidades 
disciplinares imediatas. 

No decorrer da disciplina foi firmada uma parceria entre a Escola Municipal de Tempo 
Integral Professora Antonieta Cals e a Universidade Federal do Ceará, através dos Cursos de 
Agronomia e Geografia – Laboratório de Geoecologia da Paisagem e Planejamento Ambiental / 
LAGEPLAN, proporcionados pela Extensão Universitária com a finalidade de manter um diálogo 
entre a universidade e sociedade. 

 

 

 

 

 

No primeiro momento, as atividades aconteceram no LAGEPLAN, foram realizadas oficinas 
temáticas de Educação Ambiental - Percepção Ambiental e Práticas de Reciclagem – visita ao 
Projeto de Extensão universitária Museu Mundo Livre, conhecimento das dependências do 
Departamento de Geografia – laboratório de pesquisa, salas de aula, auditório, centro acadêmico e a 



culminância desse momento foi através de um momento de socialização entre estudantes do ensino 
fundamental e universitários com os educadores. 

No segundo momento das atividades de campo, os estudantes visitaram a Horta Universitária, 
tendo a oportunidade de conhecer as variedades de hortaliças e frutas cultivadas no local. Os 
estudantes visualizaram todo o processo de cultivo através do preparo da terra, a construção de um 
minhocário, seleção de sementes e todas suas etapas até tornar-se uma planta adulta.  

 

 

 

 

 

 

Conhecemos o Departamento de Agronomia, onde fomos recebidos por um professor de 
Zootecnia, que nos apresentou o cultivo sustentável de pastagens realizado no campus e a criação de 
ovinos e caprinos. Por fim, participamos da semana do meio ambiente que acontecia nas mediações 
do departamento, houve entrega de mudas e pesquisa do perfil dos estudantes. 

 

 

A integração entre ensino fundamental as atividades pedagógicas realizadas na Universidade 
Federal do Ceará tornou-se possível através do projeto de Extensão Universitária, que envolve uma 
grande diversidade de disciplinas, formação para bolsistas, pesquisa científica, discussões políticas 
e expectativas de uma sociedade mais democrática. Esse projeto busca conexões entre diferentes 
áreas e mantêm ações na busca de uma unicidade objetiva e ampliada dos conhecimentos científicos 
e saberes tradicionais. 

A Extensão Universitária permite aos acadêmicos um contato maior com a comunidade, 
permitindo colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o seu processo de formação. 
Segundo Froes (2005), a Extensão Universitária vem complementar a grade de cada curso, pois ela 
preenche as brechas deixadas nestas grades. Também faz uma integração entre alunos com a 
realidade da profissão escolhida, ao demonstrar em que estado se encontra o seu campo de trabalho, 
e, com isso, apresentar perspectivas que este tem no momento. 

 

Considerações Finais 



O processo educativo, no âmbito formal, deve ter como ponto de partida a ideia de que a escola 
deve priorizar a formação cidadã, uma das premissas das Escolas Municipais de Fortaleza, 
construindo valores que possibilitem a convivência em uma sociedade democrática, ainda marcada 
pelo efêmero. Convivência esta fundamentada no reconhecimento das diferenças e na pluralidade das 
realidades. Logicamente isto deve ocorrer sem abrir mão dos conteúdos necessários, “mas atribuindo 
sentido ao que é transmitido” (ARAÚJO; KLEIN, 2006). 

Este entendimento sobre o sentido e a finalidade do processo educativo é fundamental, 
especialmente em tempos históricos neoliberais, em que a preparação para o mercado de trabalho, 
isenta de princípios e valores humanistas, se apresenta como a educação do século XXI e se 
antagoniza com o propósito de formar cidadãos, depreciando-os ao mesmo tempo. 

Elaborar, desenvolver e avaliar a disciplina “Educação Ambiental na Escola” em uma escola 
pública, verificar as contribuições desta na construção de atitudes favoráveis, por parte dos alunos, 
frente ao seu meio ambiente, foi nossa principal preocupação na criação deste artigo. Quando 
avaliamos seus resultados, apoiamo-nos nos trabalhos realizados pelos alunos, como nas 
considerações que podemos encontrar na bibliografia consultada. 

O propósito teórico da Disciplina “Educação Ambiental na Escola” nos faz considerar duas 
reflexões:  

A primeira é que essa Disciplina precisa ter permanência e abrangência na vida das pessoas 
num maior espaço de tempo, pois a oferta das Disciplinas Eletivas muda de acordo com a necessidade 
da escola e o próprio desejo do grupo de trabalho, pois não temos formação continuada que nos 
permita fixar essa Disciplina no currículo. 

O segundo pensar é lembrar que a escola é um reflexo da sociedade e na contemporaneidade, a 
estrutura prioriza o conhecimento especializado e fragmentado, como exigência social. A Disciplina 
propõe um fazer através da transdisciplinaridade e da interdisciplinaridade. Ambas são abordagens 
que vêm sendo discutidas como possíveis alternativas para as tão repetidas necessidades de mudanças 
nos currículos escolares. A produção de conhecimentos é rápida e constante, ambas precisam ter 
cuidado para não se tornarem modismo. É preciso pensá-las de maneira crítica, para não as 
conduzirem a uma estagnação. 

As Disciplinas Eletivas redefinem esse modelo curricular, deixando-o mais democrático, pois o 
estudante tem a oportunidade de decidir qual disciplina pretende cursar. “Educação Ambiental na 
Escola” traduz essa extensão que possibilita aos envolvidos um desenvolvimento humano sustentável. 

O currículo, como formador de identidades, deve estar fundamentado na vivência e 
experiências cotidianas, possibilitando aos sujeitos “a formação de um olhar diferenciado sobre sua 
realidade” (NÉRI et al., 2006) e não apenas com conteúdos tradicionais globalizados. 

A maior dificuldade mencionada pela maioria dos estudantes e observada pelas professoras foi 
a capacidade de pensar, formar opiniões sobre assuntos de suas realidades, ou seja, sentir-se sujeito 
responsável tanto pela sua aprendizagem como partícipe, cidadão de uma sociedade. 

Apesar das dificuldades, percebemos que o trabalho foi uma semente diante de uma floresta. O 
que nos permite viabilizar essa prática foram os resultados observados no decorrer do ano letivo. 
Verificamos que foi possível alertar os alunos para um mundo ao seu redor, mas que na verdade ainda 
não haviam percebido, as mudas da floresta começaram a aparecer. 

Desenvolvendo o senso de observação dos alunos e preocupadas com a construção de seu 
aprendizado, constatamos ações como: menos lixo na sala de aula, redução na sobra de comida no 
almoço, criação de jardins em suas casas, coleta seletiva de alguns resíduos sólidos, entre outros. 



Foram atitudes e comportamentos que indicaram e concretizaram de alguma forma o começo da 
floresta. O fato de serem estimulados a divulgarem o que haviam aprendido por meio de confecção de 
cartazes e exposição oral em todas as turmas da escola fora tão significativas em seu desenvolvimento 
e a educação ambiental começou a ter um sentido de coletividade. 

Não temos dados para afirmar a importância da Disciplina para estes jovens, se irão continuar 
com essas atitudes no decorrer de suas vidas, mas temos a certeza de que aquela semente foi plantada 
e cuidada até tornarem-se mudas.  

O nosso planeta nos exige uma forma de pensar e agir, baseado em um novo estilo de 
desenvolvimento e realidade mais humanizada, a qual definimos como “Racionalidade Sustentável” 
(grifo nosso), que é a busca de uma maior consciência sobre a nossa função pensante perante a 
Natureza. É desejar construir algo em benefício coletivo através de mudanças de paradigmas 
cristalizados em nosso ser. 

Mudar significa revisar atitudes e posicionamentos perante o mundo e a realidade, movimento 
entre o velho que começa a ser destruído e o novo que começa a ser construído. “Todo processo de 
mudança implica a aceitação do novo, do diferente, uma ruptura do estado de equilíbrio e, 
conseqüentemente, substituição pelo provisório, pelo desconforto e tensão” (RAMOS, 2001). Porém 
esse movimento é dialético, ou seja, é no diálogo consigo mesmo e com seus pares que o movimento 
de transformação adquire força, ganha um novo sentido. 

Acreditar em nossos alunos é possível, devemos lembrar do enorme potencial das relações 
humanas e a partir daí percebermos que instrumentos temos em mãos, que é a oportunidade de 
construirmos uma pequena floresta com verdadeiros seres humanos. 

Necessitamos ainda de muitas ações na área de Educação Ambiental para serem desenvolvidas 
na Escola Pública para que a mudança seja um processo contínuo e não seja apenas responsabilidade 
dos docentes. É preciso iniciativa de ordem das políticas públicas. 

A disciplina “Educação Ambiental na Escola” anuncia de maneira teórica e prática que é 
possível ajudar o ensino público e a educar nossos alunos frente a uma sociedade marginal. 

O presente artigo não visa e não tem condições de ser algo conclusivo, mas um início de pensar 
e desenrolar diário, em relação aos que buscam uma melhor qualidade de vida em sua casa, sua rua, 
seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, seu continente e seu planeta e acima de tudo um saber 
mais crítico e humanizado sobre a educação. 
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