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RESUMO 

O presente estudo, traz conceitos que tratam da Educação Ambiental no âmbito escolar, como a ética e a 

diversidade na educação inclusiva, possibilitando assim, construir no aluno valores éticos e morais que são 

fundamentais para desenvolver sua cidadania. Portanto, a escola precisa contemplar um trabalho alicerçado na 

superação da exclusão e na descriminação tão presentes atualmente nas instituições escolares. Desse modo, o 

objetivo central é trabalhar os conceitos que são importantes no âmbito educacional para que assim, cada sujeito 

seja capaz de conduzir suas relações sociais e afetivas no meio em que está inserido. Considera-se que o tema é 

pertinente para docentes e discentes na busca da construção de uma educação inclusiva e humanizada.  

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Educação Ambiental. Cidadania. Interdisciplinaridade. 

Transversalidade.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante a situação atual da Educação Ambiental escolar e tendo como objetivo, 

compreender como se dá efetivamente o trabalho da educação ambiental nas escolas em 

diferentes disciplinas por ser um tema transversal e sabendo do crescimento significativo da 

importância da educação ambiental escolar para a formação de cidadãos conscientes e 

responsáveis.  

Para que tenham uma real visão de como esse trabalho tem sido feito e como os alunos 

percebem essa abordagem, a imensa importância de um tema que traz consigo o dever de formar 

o cidadão responsável socialmente e comprometido com presente e o futuro visando a 

valorização de aprendizado faça alusão à produção sustentável com uma preocupação ambiental 

nas utilizações dos recursos naturais de maneira consciente e precisa em relação à produção de 

alimentos, o cuidado com a água e o desenvolvimento do cidadão como um todo levando em 

consideração aspectos sociais.  

Com base nisso, dá se a importância da pesquisa em relação ao efetivo trabalho da EA 

sabendo que esse é um compromisso que cada vez mais é atribuído a escola.  
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Nesse sentido, serão abordados temas pertinentes que conceituam práticas pedagógicas 

sobre questões ambientais. Desta forma, trabalhar conteúdos relacionadas a temática é de suma 

importância para compreender a educação ambiental e sua relevância na prática. 

 Portanto, precisa-se pensar na educação ambiental, frisando a sustentabilidade 

ambiental pautada no bem estar de todos no diversos setores da sociedade, principalmente no 

ambiente formal da escola, com práticas pedagógicas que envolvam toda a comunidade escolar. 

É notório o destaque que as questões ambientais vem tendo nos debates em diversos 

espaços em todo o planeta devido a já visível degradação ambiental em muitos aspectos. Sendo 

assim, a Educação Ambiental ganha visibilidade por ser um tema transversal que está presente 

no currículo escolar, em todas as disciplinas de maneira ampla na articulação entre teoria e 

prática pedagógica, desta forma, tem a chance de estar presente em todas as disciplinas de forma 

interdisciplinar, não sendo assim viável a separação da EA em uma disciplina.  

De acordo com a Resolução CNE/CP (2012):  

 

Art. 8º A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e 

acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e 

interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e 

modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou 

componente curricular específico. (CNEQCP, 2012, Art. 8°). 

 

É real e urgente que se aproxime cada vez mais a teoria da prática, com que diz respeito 

a educação ambiental, embasada em um pensamento em ascensão. Em razão da obscura 

realidade do conhecimento dos processos de ensino aprendizagem, num tema de grande 

importância para todas as gerações como o meio ambiente e que é um direito de todos.  

A Constituição Federal em seu artigo 225 dispõe que:  

Todos têm o 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 os presentes e futuras 

gerações (BRASIL, 1988). 

 

Porém, esse artigo da contribuição esbarra em um problema que por falta de autonomia 

do cidadão que não se vê como parte desse todo, que tem direitos e dever de defender o meio 

ambiente onde está inserido.  

Ávila salienta que:  

[...] o dilema para que escolham entre lucro ou a preservação do planeta em que 

viverão seus filhos e netos. [...] Há falta de vontade política, pois [...] já solucionamos 



questões como o buraco na camada de ozônio, que foi superado pela união de ações 

ente as nações. O aquecimento global trata-se de uma questão moral, em que devemos 

nos unir e lutar para garantirmos o futuro do planeta (ÁVILA,2008, apud FERREIRA 

e FREITAS p. 187). 

 

É notável, a necessidade de uma educação ambiental que contemple não apenas os 

efeitos físicos, mas o cidadão como um todo, apresente resultados positivos, e que acima de 

tudo traga a luz a responsabilidade de cada um para que perceba que um ambiente equilibrado 

também faz parte de uma boa qualidade de vida que não se pode comprar. 

Tendo em vista, que a educação ambiental, precisa fazer parte da vida e da educação 

escolar por ser um processo permanente e contínuo, como sendo uma das táticas para o sua 

expansão (MEYER, 1992). 

Faz-se necessário que o processo de educação ambiental se dê nos moldes de um projeto 

de vida. No entanto, a escola precisa se impor como um local capaz de organizar e vivenciar os 

diálogos com a realidade, de forma crítica, baseados na autonomia entre ideias e práticas que 

se somam ao mesmo objetivo (SILVA, 2007). 

Sendo assim, a escola é um ambiente que propicia desenvolver as potencialidades do 

educando. A organização deve ser pautada nos objetivos prevista em leis e documentos que 

conduzem a educação brasileira, nas quais contempla a educação ambiental nas práticas 

docentes, respeitando a individualidade dos alunos.  

Essa questão reflete a importância da educação para o futuro das Nações, e que as 

políticas educativas deve ser um processo constante de evolução dos conhecimentos, do saber-

fazer, e principalmente, como uma construção da via da própria pessoa, das relações entre 

indivíduos, grupos e nações. 

Para Delors (1998). Os três elementos básicos que a educação disponibiliza, para que o 

cidadão possa viver em sociedade, são, aprender a conhecer, aprender a fazer e principalmente 

aprender a ser. 

Seguindo esse raciocínio, Brandão (2007) afirma que educação tem um sentido amplo. 

Nesse cenário, o autor destaca que, a escola não é o único lugar de onde advém a educação, 

pois a mesma está em todos os ambientes, no meio familiar, na rua, no trabalho, entre outros. 

Nesse sentido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 1° despõe:  

 

Art. 1º estabelece que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais (LDB - Lei nº 9.394/96). 

 

 



Na visão de Gadotti (2005), a educação é um direito que proporcionando ao cidadão o 

acesso a bens e serviços dará a ele oportunidade de usufruir de outros direitos em uma sociedade 

democrática.  

À vista disso, o conceito de educação em questão mostra que ele está associado com o 

ato de aprender, de adquirir e construir e apropriar-se do conhecimento, pois em todos os 

espaços e a todo tempo a aprendizagem está ativa. 

O autor destaca ainda, que a educação está dividida em duas a formal e a informal. 

Estando caracterizada como formal a educação escolar e informal as ações que 

acontecem em diversos ambientes de maneira livre sem uma intenção, mas que ainda assim 

resulta em educação.   

Na visão do autor:  

A educação não formal é também uma atividade educacional organizada e sistemática, 

mas levada a efeito fora do sistema formal. Daí também alguns a chamarem 

impropriamente de “educação informal”. São múltiplos os espaços da educação não 

formal. Além das próprias escolas (onde pode ser oferecida educação não formal) 

temos as Organizações Não Governamentais (também definidas em oposição ao 

governamental), as igrejas, os sindicatos, os partidos, a mídia, as associações de 

bairros [...] (GADOTTI, 2005, p.02).  

 

 

Tendo em vista, a grande importância das mídias nesse processo é fundamental que o 

cidadão tenha autonomia para se posicionar frente as intencionalidades implícitas nas 

produções vinculadas nos meios de comunicação, pois o mundo virtual é parte integrante da 

vida na sociedade contemporânea.   

 

A pedagogia moderna afirma que o aluno deve ser estimulado a buscar soluções em 

grupos, por meio dos recursos de interação, para que se estimulem competências tais 

como as capacidades cognitivas avaliação, análise, síntese e não mais a simples 

memorização do conteúdo. Essa ideia foi proposta anteriormente por diversos autores, 

entre eles Piaget e Freire, que afirmam que o que caracteriza a aprendizagem é o 

movimento de um saber fazer para um saber, o que não ocorre naturalmente, mas por 

uma abstração reflexiva, processo pelo qual o indivíduo pensa o processo que executa 

e constrói algum tipo de teoria que justifique os resultados obtidos. (DE 

CHRISTENSEN, 2009, apud, PORTO, 2005, p.13).  

 

Seguindo esse conceito, Jacobi (2003) salienta a necessidade de enxergar a Educação 

Ambiental como um processo permanente de aprendizagem, valorizando as diversas maneiras 

de conhecimento sobre o que é meio ambiente, estimulando a compreensão da relevância de 

valores sociais, promovendo assim a motivação para o desenvolvimento da responsabilidade 

social. 

 

1.2 EDUCAÇÂO AMBIENTAL E CIDADANIA  



 

Não se pode separar a educação ambiental e a educação para a cidadania, pois as duas 

estão intimamente ligadas, formando assim um indivíduo ético para construção de práticas que 

visem soluções para a problemática ambiental. Em primeiro plano, a EA não de ser um 

amalgamado de conteúdo, é necessário que haja transformação e construção de um ambiente 

ecologicamente agradável e seguro a todos.  

É através da educação que se adquire as informações e as ciências que dão apoio as 

transformações das atitudes do indivíduo em favor do meio ambiente. Sabendo que a EA é um 

mecanismo de transformação, intende-se que sem um ambiente preservado não há qualidade de 

vida.  

Dessa forma, é indiscutível a importância da EA para a construção da sociedade, pois é 

por meio da mesmo que se pode despertar nos indivíduos a consciência e responsabilidade pelos 

prejuízos ambientais que nos cercam.   

Conscientes que, na atual sociedade capitalista, o consumo e o acumulo de riquezas faz 

com que a demanda seja crescente da exploração dos recursos naturais.  

É notório e inadiável conter o consumo excessivo, aliado ao enorme desperdício que se 

instala na sociedade contemporânea de maneira progressiva. 

Reigota evidencia (2012) que: 

 

Argumento muito presente na educação ambiental nas suas primeiras décadas era a de 

relacioná-la, prioritariamente, com a proteção e a conservação de espécies animais e 

vegetais. A educação ambiental estava muito próxima da ecologia biológica, sem que 

ela tivesse de se preocupar com os problemas sociais e políticos que provocaram esta 

situação de desaparecimento de espécies (REIGOTA, 2012, p. 12). 
 

Sendo assim, podemos ver a EA como uma educação política, privilegiando as relações 

econômicas, sociais e culturais nas relações homem natureza em um conceito consciente, 

democrático e participativo (REIGOTA, 2012). 

Para Ferreira e Freitas (2012), é muito importante ouvir a comunidade cientifica, mas 

também às comunidades tradicionais, povos que há muito debatem essa questão e que também 

sofrem as consequências dos problemas ambientais. Para que se transformem práticas 

econômicas, científicas e políticas em favor das questões ambientais, onde a tão exaltada 

mudança climática é somente uma parte, é primordial que haja essa troca entre os 

conhecimentos científicos e de povos, grupos e comunidades.     

Nesse entendimento:  

 



As questões ambientais não decorrem apenas da falta de investimento, adoção de 

medidas mitigadoras e das “atitudes pouco cociente das pessoas”, mas de uma 

intrincada e complexa rede de relações sociais, políticas, econômicas e culturais.   

Enfatizar apenas o tópico relativo às mudanças climáticas ou ao aquecimento global, 

permeando a discussão com verdades e certezas, impossibilita a compreensão do 

complexo conjunto de relações entre as sociedades e a natureza. (FERREIRA e 

FREITAS, 2012, p.189).  

 

Fica claro que é preciso direcionar a EA de acordo com a demanda de cada tipo de 

público, não menosprezando os problemas climáticos, mas tendo clareza de que esse é apenas 

uma página dessa complexa relação humanidade/natureza. 

Nesse contexto, a resolução CNE/CP 2/2012 afirma que:  

 

O atributo “ambiental” na tradição da Educação Ambiental brasileira e latino-

americana não é empregado para especificar um tipo de educação, mas se constitui 

em elemento estruturante que demarca um campo político de valores e práticas, 

mobilizando atores sociais comprometidos com a prática político-pedagógica 

transformadora e emancipatória capaz de promover a ética e a cidadania ambiental 

(CNE/CP 2/2012, p.70). 

 

Dessa forma a escola fica encarregada de promover uma educação ambiental que 

perpasse todos os campos sociais, econômico e político, além de ser direcionada de acordo com 

as características regionais e culturais do público alvo. 

Nas práticas pedagógicas, a Educação Ambiental engloba a compreensão de uma 

educação cidadã, crítica, responsável e participativa, de forma que cada indivíduo aprenda 

aliando conhecimento científico ao saberes tradicionais, oportunizando as tomadas de decisões 

que sejam transformadoras a partir tanto do meio ambiente natural quanto do construído onde 

as pessoas estejam inseridas. O aspecto transversal da EA não está limitado a “natureza”, pois 

envolve questões como a erradicação miséria, pluralidade étnico-racial, enfrentamento do 

racismo ambiental, justiça social e ambiental, saúde, gênero, trabalho, consumo, direitos 

humanos, enfim, que comtemple todos.   

As Diretrizes Curriculares Nacionais em conformidade com a Lei 9795/99 traz: 

 

Art. 3º A Educação Ambiental visa à construção de conhecimentos, ao 

desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a 

comunidade de vida, a justiça e a equidade socioambiental, e a proteção do meio 

ambiente natural e construído. 

Art. 4º A Educação Ambiental é construída com responsabilidade cidadã, na 

reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com a natureza. Art. Art. 5º 

A Educação Ambiental não é atividade neutra, pois envolve valores, interesses, visões 

de mundo e, desse modo, deve assumir na prática educativa, de forma articulada e 

interdependente, as suas dimensões política e pedagógica (CNE/CP 2/2012, capitulo 

I – IV art. 3°, 4° e 5°). 

 

 



Portanto, a escola precisa ser um ambiente que propicia relações sociais e humanas entre 

seus indivíduos, para que ele possa interagir com a natureza e o meio ambiente em que está 

inserido. 

Os objetivos da educação formal presente nas instituições de ensino são precisos tem 

como função sistematizar o gral de conhecimento. 

Para Polli e Signorini (2012), a escola é o local propício para acontecer a educação 

formal para o indivíduo exercer a cidadania, com a construção de projetos que contemplam a 

educação ambiental na sua essência. 

Em síntese, o espaço escolar tem o dever de viabilizar a formação do cidadão, e a EA 

se insere nesse contexto, permitindo ao docente apoderar-se do conhecimento que gere 

transformação das suas concepções e atos.  

Seguindo esse raciocínio, Jacobi destaca que:  

 

A educação ambiental aponta para propostas pedagógicas centradas na 

conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de competências, 

capacidade de avaliação e participação dos educandos. A relação entre meio ambiente 

e educação assume um papel cada vez mais desafiador demandando a emergência de 

novos saberes para apreender processos sociais complexos e riscos ambientais que se 

intensificam. (JACOBI, 2003, p.31). 

 

A função da escola na formação do cidadão moderno, é desenvolver o caráter, a 

responsabilidade, para que se transforme em um cidadão ativo nos cuidados do ambiente em 

que vive.  

Nesse contexto, a educação ambiental escolar, traz consigo a competência para 

transformar a concepção dos atores desse processo, com intencionalidade de assegurar uma 

conduta responsável com o ambiente natural. 

Nesse contexto, Polli e Signorine (2012) afirmam que:  

 

A Educação Ambiental se constitui numa forma abrangente de educação, que se 

propõe atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico participativo 

permanente que procura incutir no educando uma consciência crítica sobre as 

problemáticas ambientais, compreendendo-se a capacidade de captar a gênese, a 

evolução, e os processos de reversão de tais danos ao meio ambiente. (POLLI; 

SIGNORINE, 2012, p.08). 

 

Assim, o espaço escolar é onde ocorre a interação do aluno com o meio ambiente, 

natural ou modificado.  Compete à escola, desenvolver a função de educar de maneira 

responsável para que tenha consciência da produção de resíduos, no cuidado com ecologia, a 

sustentabilidade, entre outros temas que a educação ambiental contempla. 



Medina (1998), ressalta a necessidade da escola trabalhar temas diversos, para 

desenvolver nos educandos atitudes que visem independência para que se posicione frente a 

temática da conservação dos recursos naturais existentes. 

Nesse sentido, a EA, precisa ser uma ação que muda conceitos, para que ocorra de 

maneira efetiva essa ação. Com obrigação de um trato diferente, com postura que desperte nos 

alunos a necessidade premente dessa atitude (LOUREIRO, 2004). 

Nesse senário, a escola aparece como protagonista no papel de propiciar um ambiente 

de debates e treino de cidadania com atos, direcionados as decisões políticas, em busca de uma 

educação acessível a todos, com noções de respeito e solidariedade a nível planetário.  

A função da escola é oferecer ao aluno o efetivo ingresso ao processo de ensino 

aprendizagem, dando-lhes autonomia, no pensar e agir de maneira crítica frente a realidade 

sociopolítica na busca de justiça social para todos. 

É função do trabalho desempenhado na educação ambienta nortear o educando na 

elaboração de uma consciência ampla das questões relacionadas ao meio ambiente, para que 

possam se posicionar em defesa do meio ambiente. Não se pode esquecer, que toda 

aprendizagem é vital na atribuição de significado na formação do cidadão, assim como a 

questão ambiental. 

A educação ambiental molda o processo de formação que colabora para o 

desenvolvimento da cidadania. Pois, ao formar uma população que seja consciente e 

preocupada com o meio ambiente e com problemas que se associam, com conhecimentos, 

habilidades e sugestões para descobrir meios de resolver múltiplos problemas ambientais. 

Para que haja maior empenho dos alunos deve-se direcionados o conteúdo de EA a 

realidade local.  

Desta forma, é necessário ter consciência do nível de compreensão dos educandos e 

professores quanto ao que está sendo trabalhado, o gral de entendimento dos envolvidos nesse 

processo que envolve a educação ambiental, de maneira que considere a realidade de cada 

educando para que permita a viabilidade da assimilação do conteúdo, tornando-os, mais 

atuantes nos problemas ambientais que prejudicam o bem estar de todos e para isso é necessário 

medir o nível de entendimento desses atores, para possibilitar a formação de cidadãos críticos 

capazes de transformar o meio em que vivem.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



A Educação Ambiental na escola não deve ser vista como sinônimo de proteção a fauna 

e a flora, embora a preservação da natureza seja essencial ao bem estar da humanidade. A escola 

tem o dever de promover uma educação ambiental que contemple a comunidade como um todo, 

de forma que atenda os interesses sociais, econômico e político, levando em consideração as 

características regionais e culturais do público alvo. 

 O ponto de vista transversal da Educação Ambiental não está restrito a “natureza”, 

tendo em vista que abrange diversas questões que perpassam a sociedade, como a erradicação 

da miséria, pluralidade étnico-racial, enfrentamento do racismo ambiental, justiça social e 

ambiental, saúde, gênero, trabalho, consumo, direitos humanos, entre outros. 

O papel da escola na formação do cidadão contemporâneo, é desenvolver o caráter ético 

e a responsabilidade, para que através da autonomia torne-se um cidadão ativo e responsável 

frente as questões ambientais do lugar onde vive.  

O estudo mostrou que, ao trazer o estudante para participar diretamente da produção de 

conhecimento, considerando todos os aspectos que o engloba nas diferentes áreas do ser, do 

saber e da vida, respeitando suas peculiaridades na pratica, trazemos também autonomia e 

responsabilidade ambiental a cada um, pois meio ambiente é tudo o que nos rodeia e que faz 

parte do dia a dia. 

É de fundamental importância que esteja claro para todo o corpo docente e para os 

estudantes que, educação ambiental e cidadania não se separam e que todos estão inseridos no 

que chamamos de meio ambiente.   

Sendo assim, fica clara a importância da Educação Ambiental ser um tema transversal 

e interdisciplinar, por se tratar da vida cotidiana em todos os seus aspectos, como relatado ao 

longo do texto.  
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