
 

 

CAROLINA BRAGA KLAUSSNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UMA PROPOSTA 

 TRANSDISCIPLINAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO  

CURSO DE PEDAGOGIA 

SÃO PAULO 

2008 

 



 

 

CAROLINA BRAGA KLAUSSNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UMA PROPOSTA 

TRANSDISCIPLINAR 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado como 

exigência parcial de avaliação à Habilitação em 

Administração Escolar para obtenção do título de 

Licenciada em Pedagogia.   

 

Orientadora: Profa. Dra. Marília Marino   

 

 

 

                         PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

SÃO PAULO 

2008 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA : 

 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Marília Marino 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Renata Rossini 

___________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Ruy Cezar do Espírito Santo 

 

  

São Paulo, 03 de Dezembro de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A tarefa não é contemplar o que 

 ninguém ainda contemplou, mas meditar, 

como ninguém ainda meditou, sobre o que 

todo mundo tem diante dos olhos. 

Schopenhauer 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         AGRADECIMENTOS  

 

 

       

      

 A minha mãe, grande mulher, fonte de  

 inspiração e orgulho, meu pai que sempre 

 acreditou na minha competência, aos meus 

 amigos queridos, que me acompanharam em 

 todas as etapas, sempre otimistas e solícitos

  A minha orientadora, professora Marília que 

 com muita paciência e dedicação me auxiliou 

 nesse ciclo que está finalizando. 

  Ao meu querido professor Ruy, que me  

 mostrou o caminho do autoconhecimento, o 

 poder de evolução do ser humano e a  

 dedicação desde o primeiro ano de faculdade.  



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar, a partir da previsão legal1, a efetivação da Política 

de Educação Ambiental nas Instituições de Ensino e identificar como a Educação Ambiental 

poderá ser envolvida em um projeto pedagógico de base transdisciplinar. Para isso, pretendeu-

se conceituar transdisciplinaridade e caracterizar a sua importância com enfoque na Educação 

Ambiental, além de demonstrar o papel social da escola e da Pedagogia de Projetos, através 

da apresentação do Projeto Células Ativas Soca – CAS - implantando em algumas escolas 

brasileiras, o ensino de Educação Ambiental. 

A Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA – está prevista na Lei Federal nº 

9.795 de 1999, que estabelece no artigo segundo que: “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 formal2 e não-

formal”.  

A fundamentação teórica para a abordagem do tema está centrada em quatro autores 

que foram considerados os mais importantes no tocante aos pressupostos apontados. São eles: 

Loureiro (2002/2004) que trouxe inúmeras contribuições para o estudo, com bases conceituais 

e pressupostos críticos; Kligerman (2002) favoreceu a compreensão de que a Educação 

Ambiental também se enquadra em uma visão política e social; Pedrini (1998) que apresenta 

uma visão geral dos conceitos de Educação Ambiental e dos movimentos que favoreceram a 

sua expansão como tema na sociedade brasileira; Sorrentino (2005) que trata da Educação 

Ambiental como política pública.  

Os resultados demonstraram que a Educação Ambiental no ambiente escolar exige 

uma articulação entre planejamento e atividades disciplinares que a Pedagogia de Projetos 

tem condições efetivas de favorecer, facilitando o trabalho conjunto dos educadores. A 

proposta de realização de projetos nas escolas, com base na implantação do CAS, favorece a 

inserção dos alunos em atividades de Educação Ambiental, promove a cidadania e estimula a 

                                                 
1 Lei Federal nº 9.795 de 1999; Lei Estadual (SP) nº 12.780 de 2.007; Lei Municipal (SP) nº 13.724 de 2.004 e 
nos Decretos: Federal nº 4.281 de 2.002 e Municipal (SP) 45.656 de 2.004. 
2 O art. 9 da PNEA define educação ambiental no ensino formal (educação escolar), como sendo aquela 
desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: educação 
básica; educação superior; educação especial; educação profissional e educação de jovens e adultos. 



 

 

participação social. A educação Ambiental depende de projetos e da ação da escola para 

sensibilizar os alunos em relação aos problemas relativos à realidade social. 
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I.  INTRODUÇÃO 

 

 - Tema, Indagação, Justificativa, Pressupostos e objetivos 

 

Meu interesse por pedagogia surgiu quando comecei a fazer um trabalho voluntário na 

escola onde estudei. Alfabetizei jovens e adultos durante dois anos. A experiência foi muito 

gratificante, comecei a ler Paulo Freire para métodos de alfabetização e foi quando aprendi a 

relacionar a realidade dos meus alunos com o seu processo de  alfabetização. O caminho da 

educação é árduo, porém recompensador. Decidi que queria contribuir para isso. Acredito na 

educação como base sólida pra nossa humanidade, acredito na formação do ser humano e na 

influência que isso tem.  

No terceiro colegial fui conhecer algumas faculdades para decidir onde começaria 

minha nova jornada e depois de conhecer a PUCSP, identifiquei-me muito com sua filosofia e 

com o seu lado humanista. Fui traçando meu caminho, conhecendo a Educação na teoria e na 

prática e foi quando percebi a importância dos temas transversais, principalmente da 

Educação Ambiental, diante do quadro que vivemos hoje. Recebi grande influência do meu 

irmão que é geógrafo e ambientalista e julgo de extrema importância trabalhar e desenvolver a 

Educação Ambiental dentro de nossas escolas, sem fragmentá-la em matéria específica e sim, 

cultivar atitudes cotidianas fundamentais para o ser humano, em todos os espaços 

curriculares. 

Justifica-se a importância de realizar este estudo, com base no pressuposto de que a 

escola através de sua gestão passou a ter importante papel social no desencadeamento de 

ações educativas na área ambiental e o educando também tem a oportunidade de expressar seu 

papel social como cidadão. 

As experiências históricas na sociedade civil podem representar mudanças 

qualitativas no sentido de ampliação da qualidade de vida e na democratização. A escola tem 

um papel social expressivo na sociedade e a gestão escolar se constitui em um processo de 

elaboração de políticas educacionais que dimensionem a constituição dos alunos como 

sujeitos na construção social, nos desafios que se colocam frente ao meio ambiente, ao espaço 

urbano e a participação sociopolítica. 

A intencionalidade do estudo é identificar como o educador e as escolas poderão 

inserir a Educação Ambiental sob o enfoque transdisciplinar para a sensibilização do 
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educando na participação em espaços de socialização, projetos educacionais e de prestação de 

serviços junto à escola e a comunidade.  

Nesta perspectiva, espera-se uma transformação do ponto de vista da organização 

sociopolítica escolar no tocante às ações educacionais integradas com as várias disciplinas e 

saberes pedagógicos. 

A escolha do tema nesta área da educação tem foco na concepção de que a partir da 

experiência dialógica visando à construção de uma proposta didático-pedagógica, o educador 

poderá vir a sensibilizar os alunos e à comunidade escolar para as práticas cotidianas da 

Educação Ambiental, visando comportamentos ambientalmente éticos. 

Nas relações do homem com a sociedade e a produção de bens materiais, existe uma 

inter-relação direta com o ambiente físico que é problematizada a partir de critérios da 

sustentabilidade.  

Segundo Sorrentino (2005) a Educação Ambiental é uma ferramenta fundamental 

para estabelecer a concepção da diversidade das relações do homem com a natureza e a 

necessidade de medidas que protejam os recursos naturais. 

Mas, como determinar as mudanças sem a realização de um trabalho efetivo de 

Educação Ambiental na sociedade e na escola? Reconhece-se que atualmente a Educação 

Ambiental como tema transversal, perpassa de forma superficial os conhecimentos ensinados 

na escola; não existe um trabalho pedagógico mais abrangente que determine a sua 

perpetuação, como por exemplo, no projeto Político Pedagógico da escola.  

Portanto, a preocupação desse visível problema se constitui na dificuldade da escola 

em trabalhar de forma transdisciplinar. A perspectiva transdisciplinar permitiria assim que o 

tema pudesse fluir em projetos e pesquisas em várias disciplinas e que houvesse neste 

processo, uma relação de concretude e coerência.  

A motivação para realizar o estudo tem foco na percepção de que o papel da 

educação ambiental nas escolas é estabelecer parâmetros de mudanças de práticas culturais 

para orientar ações locais e nas comunidades, fertilizando a cultura para a construção de uma 

cidadania ambiental.  

A educação ambiental tem elo expressivo com a Pedagogia. Neste sentido, a 

educação ambiental não deve ser uma disciplina agregada na grade escolar e sim uma ciência 

estudada e relacionada por todas as matérias de forma transdisciplinar, que possa fluir em 

várias dimensões, enfoques e abordagens em diversas disciplinas. 
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O objetivo deste estudo é identificar como a Educação Ambiental poderá ser 

envolvida em um Projeto Pedagógico de base transdisciplinar. Pretende-se conceituar 

transdisciplinaridade, caracterizar a sua importância como enfoque na Educação Ambiental e 

demonstrar o papel social da escola e do educador na tarefa de educar. 

A fundamentação teórica para a abordagem do tema está centrada em quatro autores 

que foram considerados os mais importantes no tocante aos pressupostos  apontados. São eles: 

LOUREIRO (2002/2004) que trouxe inúmeras contribuições para o estudo, com bases 

conceituais e pressupostos críticos; KLIGERMAN (2002) favoreceu a compreensão de que a 

Educação Ambiental também se enquadra em uma visão política e social; PEDRINI (1998) 

que apresenta uma visão geral dos conceitos de Educação Ambiental e dos movimentos que 

favoreceram a sua expansão como tema na sociedade brasileira; SORRENTINO (2005) que 

trata da Educação ambiental como política pública. 

A monografia está estruturada em capítulos. A parte introdutória apresenta a 

intencionalidade do estudo e sua perspectiva, a motivação para a escolha do tema, o objetivo 

geral, os específicos e os pressupostos teóricos utilizados na pesquisa. 

O estudo do tema enfoca uma visão geral da evolução da noção de educação 

ambiental, aspectos relativos ao meio ambiente e educação ambiental, os conceitos 

pedagógicos de educação ambiental e também, avalia-se o papel da educação no tocante ao 

meio ambiente.   

 Prossegue-se levantando as interfaces da educação ambiental no cotidiano escolar 

através de projetos transdisciplinares, demonstrado no exemplo da criação de Células de 

Atitudes Sociais – CAS, como experiência em educação ambiental. O uso de material e 

métodos para explicar como se realizou a pesquisa, apontando os seus instrumentos e 

métodos. 

O estudo apresenta também os resultados e a análise da metodologia de realização do 

Projeto Pedagógico transdisciplinar, como proposta para que os educadores e alunos possam 

desenvolver ações participativas na comunidade. Assim, o trabalho transdisciplinar favorece a 

noção de conhecimento integrado. É fundamental ao educando uma visão do conhecimento a 

partir da interdependência das relações que se estabelecem nos temas relativos ao meio 

ambiente nos mais diversos campos do saber. 

Apresenta-se uma discussão com base na educação ambiental, tendo como 

ferramenta motivadora o CAS para impulsionar o processo de intervenção na realidade social.  
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As considerações finais apresentam uma visão pessoal do tema, após a reflexão sobre 

a apreensão do conhecimento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 

II.  A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SEUS DESAFIOS 

 

       1. Educação Ambiental: Definições e Caminhos de sua Formalização        

Política  

 

A Educação Ambiental (EA) é tema corriqueiro há quatro décadas em discussões 

que não permeiam só o âmbito da educação básica, alcança também os debates acadêmicos e 

especialmente políticos, que fundamentam uma política de atuação em meio educacional 

formal e não-formal. 

Tornou-se pauta da sociedade pós “Estocolmo – 1972”, um alerta para a questão de 

que a base natural para reprodução da vida está ameaçada, além de também ter sido colocado 

o zelo pelo planeta, bem comum a ser garantido a todos. 

Com a inquietação da opinião pública em relação à temática ambiental, surge a 

necessidade de esclarecer os problemas decorrentes do nosso modo de vida. À educação 

coube o fardo de “agente difusor dos conhecimentos sobre o meio ambiente, e indutor da 

mudança dos hábitos e comportamentos considerados predatórios.” (CARVALHO, 2001, p. 

86) 

Ao Estado coube formalizar, através da legislação, os anseios dos que apontavam as 

diversas matrizes teórico-pedagógicas do tema. Mas afinal, de qual Educação Ambiental se 

ocuparam os legisladores? E quais os reflexos desta visão, muitas vezes norteada pela força de 

ventos político-ideológicos, à nossa educação? 

Isabel Carvalho (2001, p.88) aponta para as dificuldades de se construir um 

consenso. Segundo a autora, esta tentativa invariavelmente “mostrará um universo 

extremamente heterogêneo onde, para além de um primeiro consenso em torno da valorização 

da natureza como um bem, há uma grande variação das intencionalidades socioeducativas, 

metodologias pedagógicas e compreensões acerca do que seja a mudança ambiental 

desejada.”  

Os impactos sociais e ecológicos da globalização têm sido um tema recorrente. A 

economia produz conseqüências desastrosas - a população humana aumenta com rapidez, as 

calamidades ambientais se agravaram, principalmente pela pressão das aglomerações urbanas, 

e o mundo, a cada dia que passa, torna-se mais insustentável. O consumo dos recursos 
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naturais tem se mostrado acelerado, ineficiente e mal planejado, não dando tempo para que os 

recursos renováveis se restaurem. 

E, a partir do final dos anos 60, com o Clube de Roma7 e, posteriormente, com a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Estocolmo 1972), 

realizada pela Organização das Nações Unidas – ONU, na cidade de Estocolmo (Suécia), em 

1972, que a preocupação com os impactos negativos sobre o meio ambiente causados pela 

sociedade tornou-se mais evidente. 

 A Conferência de Estocolmo - 1972 contou com a participação de 113 países, 

organizações não-governamentais e organismos da ONU. Teve como principais resultados a 

criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA e a aprovação da 

Declaração sobre o Meio Ambiente Humano. 

 Também conhecida como Declaração de Estocolmo, ela contém 26 princípios8 

referentes a comportamentos e responsabilidades, que destinam a nortear os processos 

decisórios de relevância para a questão ambiental. 

Posição contrária do governo ditatorial brasileiro, que rejeitou todas as propostas 

aprovadas na referida Conferência, sob o pretexto de que “a poluição é o preço que se paga 

pelo progresso”, em 1981, sob influxo da onda conscientizadora emanada da Conferência de 

Estocolmo 1972 foi aprovada, em 31 de agosto de 1981, a Lei Federal nº 6.938, também 

conhecida como Lei da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA. 

A Lei Federal nº 6.938 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providências. Trata-se da principal norma 

ambiental depois da Constituição Federal, pois preceitua conceitos objetivos, princípios9, 

instrumentos, e as bases do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, enfim, traça toda a sistemática das políticas 

públicas brasileiras para o meio ambiente.  

                                                 
7 Realizada em Roma, no ano de 1968, uma reunião de cientistas dos países desenvolvidos para se discutir o 
consumo e as reservas de recursos naturais não renováveis e o crescimento da população mundial até meados di 
século XXI. 
8 O Princípio 19 da Declaração de Estocolmo 1972 já aponta a necessidade de um esforço para educação em 
questões ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida atenção ao setor da 
população menos privilegiado, para fundamentar as bases de uma opinião pública bem informada, e de uma 
conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no sentido de sua responsabilidade sobre a 
proteção e melhoramento do meio ambiente em toda sua dimensão humana. 
9 A vinculação da questão educacional à problemática ambiental pode ser evidenciado de maneira explícita no 
inciso X do artigo 2º da Política Nacional do Meio Ambiente, in verbis: “A educação ambiental para todos os 
níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na 
defesa do meio ambiente.” 
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A Política Nacional do Meio Ambiente é conjunto de diretrizes gerais estabelecidas 

por lei que têm o objetivo de compatibilizar e integrar as políticas públicas dos diversos entes 

federados, tomando efetivo o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

contido no caput do artigo 225 da Constituição Federal.  

A Constituição Federal, promulgada em 1988, dedicou um capítulo10 próprio sobre 

Meio Ambiente, dividindo entre governo e sociedade a responsabilidade pela sua preservação 

e conservação. E, para assegurar a efetividade desse direito, a própria Constituição, 

determinou no parágrafo primeiro, no inciso VI, do citado artigo, que incumbe ao Poder 

Público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente.11 

Em 1992, com base no documento chamado “Our common future” (O nosso futuro 

comum)12, que definiu o conceito de desenvolvimento sustentável13, foi realizada, na cidade 

do Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio 92). 

A Rio 92 contou com a participação de 178 Estados-nação e sociedade civil 

organizada por meio de ONGs. Tinha como objetivo o estabelecimento de acordos 

internacionais que mediassem as ações entrópicas no meio ambiente. Foram elaboradas duas 

declarações: a do Rio, uma carta com 27 princípios pela preservação da vida na Terra e a 

Declaração de Florestas, que estabelece a intenção de manter as florestas. Ademais, foi 

construída de forma consensuada, entre Estados-nação, a Agenda 21.  

Contendo 40 capítulos o documento é programa de ações para ser adotado em 

diferentes escalas visando fomentar em escala planetária, a partir do século XXI, um novo 

modelo de desenvolvimento que modifique os padrões de consumo e produção de forma a 

reduzir as pressões ambientais e atender as necessidades  básicas da humanidade. Pode-se 

                                                 
10 Capítulo IV, art. 225: “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 atendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 
11 Art.225, §1º, VI: “Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Pode Público: [...]; VI – promover 
a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente.” 
12 elaborado, em 1.987, pela Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – UNCED. 
13 “Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade de as futuras gerações satisfazeres as suas próprias necessidades”. 
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perceber, facilmente, com a leitura do texto a importância da educação ambiental14 para a 

construção de um novo modelo de desenvolvimento – desenvolvimento sustentável. 

Nos vinte anos que separam as conferências mundiais de Estocolmo e Rio de Janeiro 

houve uma considerável mudança na concepção de meio ambiente. Na primeira, Estocolmo 

1972,  pensava-se basicamente na relação homem e natureza; na segunda, Rio 92, o enfoque é 

pautado pela idéia de desenvolvimento econômico. 

Apesar do contexto histórico de reivindicações ambientais (Estocolmo 1.972, Rio 92, 

PNMA e CF) e da relevância social da educação ambiental na sociedade atual, o tema não foi 

abordado na Lei Federal nº 9.394 de 1.996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da 

educação nacional - LDB.15 Coube ao Poder Público, três anos depois da publicação da LDB, 

promulgar a Lei Federal nº 9.795/99, também conhecida como a Política Nacional da 

Educação Ambiental. 

 

 1.1. Política Nacional de Educação Ambiental e seus Aspectos 

Jurídicos 

 

Diante do contexto apresentado e da necessidade de regulamentar os dispositivos do 

art. 225, §1º, VI, CF e do art. 2º, X, da PNMA, foi promulgada em 27 de abril de 1.999, a 

Lei Federal nº 9.795, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental (PNEA) e dá outras providências16. 

O citado texto legal possui 21 artigos, divididos em quatro capítulos.  

A educação ambiental é conceituada no Capítulo I – Da educação ambiental - art. 1º 

da mencionada Lei, como sendo: “[...] 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.” 

 

                                                 
14 Cap. 25, cap. 28, cap. 36, entre outros. 
15 Com exceção do art. 32, II, LDB, que faz uma menção estremada do tema, in verbis: “art. 32. O ensino 
fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6(seis) 
anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (...) II – a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;” (grifos 
nossos).  
16 Cf. Anexo I 
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O art. 2º determina que a educação ambiental seja 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. 

O art. 4º estabelece os princípios básicos e o art. 5º, os objetivos fundamentais da 

educação ambiental. 

O capítulo II – Da Política Nacional do Meio Ambiente – trata, especificamente, da 

instituição da PNEA. Na seção I, os artigos 6º a 8º, referem-se às disposições gerais da PNEA, 

determinando os órgãos integrantes (art.7º) e as áreas de atuação inter-relacionadas (art. 8º). 

Na Seção II, artigos 9º a 12, referem-se educação ambiental no ensino formal. O artigo 

9º define a educação, como sendo: 

Art. 9º entende-se educação ambiental na educação escolar a 

desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino 

públicas e privadas, englobando: 

I – educação básica: 

a) educação infantil; 

b) educação fundamental; e 

c) ensino médio; 

II – educação superior; 

III – educação especial; 

IV – educação Professional; 

V – educação para jovens e adultos. 

 

Segundo a PNEA, ela deverá ser desenvolvida como uma prática educativa integrada, 

contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal (art. 10), não 

devendo ser, implantada como disciplina específica no currículo do ensino (art. 10, §1º). Com 

exceção, aos cursos de extensão e pós-graduação com enfoque voltado ao aspecto 

metodológico da educação ambiental (art. 10, §2º). 

O art. 11 determina que a dimensão ambiental deva constar dos currículos de 

formação dos professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas devendo, para tanto, 

receber formação complementar em suas áreas de atuação com o propósito de atender a 

PNMA (art. 11, parágrafo único). 
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A seção III, artigo 13, parágrafo único, incisos I a VII, referem-se à educação 

ambiental não-formal. A educação ambiental não-formal são ações e práticas educativas 

voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à organização e 

participação na defesa da qualidade do meio ambiente (art.13, caput). 

O capítulo III – Da execução da Política Nacional de Educação Ambiental – artigos 14 

a 19, tratam da coordenação da PNEA por um órgão gestor e suas atribuições (artigos 14 e 

15).  

Consoante artigo 16, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão as 

definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e 

objetivos da PNEA. 

Por fim, o capítulo IV, artigos 20 e 21, mencionam as disposições finais. 

 

         1.2. Decreto Federal nº 4.281 de 25 de junho 200517 

 

O Decreto Federal nº 4.281/05 regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. 

O Decreto mencionado determina, no artigo primeiro, que PNEA seja executado pelos 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, pelas 

instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não governamentais, 

entidades de classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade. 

Cria, no artigo segundo, Órgão Gestor, nos termos do art. 14 da Lei 9.795/99, 

responsável pela coordenação pela PNEA, o artigo 3º, define as suas funções e atribuições e 

cria o Comitê Assessor com objetivo de assessorar o Órgão Gestor (art.4º). 

Recomenda-se, art. 5º, como referência os Parâmetros e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, na inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Por fim, determina que os Ministérios do Meio Ambiente, Educação e seus órgãos 

vinculados deverão consignar recursos para a realização de atividades e para o cumprimento 

dos objetivos da PNEA na elaboração de seus respectivos orçamentos (art. 7º). 

 

 

                                                 
17 Cf. Anexo II 
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         1.3. Política Estadual de Educação Ambiental de São Paulo18 

 

Em respeito ao artigo 16 da Lei Federal nº 9.795/9919 e a Política Estadual do Meio 

Ambiente de São Paulo20, é promulgada, em 30 de novembro de 2.007, a Lei Estadual nº 

12.780, que instituí a Política Estadual de Educação Ambiental do Estado de São Paulo.  

O citado texto legal possui 36 artigos, divididos em quatro capítulos.  

Mutatis mutandis, a Política Estadual de Educação Ambiental de São Paulo criada em 

2007 é semelhante à Política Nacional de Educação Ambiental estando, destarte, em 

conformidade aos princípios e objetivos da PNEA e da PNMA de São Paulo. 

A Lei Estadual nº 12.780/07, ainda, depende de regulamentação do poder executivo do 

Estado de São Paulo ficando, assim, prejudicada a sua implantação e efetivação no Estado de 

São Paulo. 

 

           1.4. Programa de Educação e Monitoria Ambiental no Município de 

São Paulo21 

 

Assim como Estado de São Paulo, a Prefeitura do Município de São Paulo promulgou, 

em 9 de janeiro de 2.004, a Lei Municipal nº 13.724 que institui o Programa de Educação e 

Monitoria Ambiental – PEMA - no Município de São Paulo e dá outras providências. 

Diferentemente das Políticas Nacional e Estadual de Educação Ambiental, o PEMA 

tem um enfoque mais voltado para a educação não-formal, conforme art. 2º da referida Lei, in 

verbis:  

 

Art. 2º - O Programa de Educação e Monitoria Ambiental - PEMA - 

tem os seguintes objetivos: 

                                                 
18 Cf. Anexo III 
19 Art. 16, Lei 9.795/99: “ Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e nas 
áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, respeitados os 
princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental.” 
20 Lei Estadual (SP) nº 9.509/97, art. 2º, X. 
21 Cf. Anexo IV 
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I - promover e apoiar atividades de recreação, lazer e educação sócio-

ambiental com moradores, trabalhadores e visitantes da Cidade de 

São Paulo; 

II - contribuir para o exercício da cidadania, melhoria da qualidade de 

vida, recuperação e conservação ambiental e valorização dos espaços 

urbanos, rurais e naturais; 

III - atuar em parques municipais, praças públicas, unidades de 

conservação, museus, roteiros histórico-culturais e outros espaços de 

ação educativa; 

IV - apoiar, quando necessário, o desenvolvimento dos temas 

transversais na educação formal e não-formal; 

V - contribuir para a organização do espaço da cidade enquanto 

espaço social; 

VI - desenvolver projetos formativos e de esclarecimento nas áreas 

municipais próximas aos mananciais, encostas íngremes, 

assentamentos urbanos irregulares, áreas de riscos, cortiços e favelas 

ocupadas pela população de baixa renda. 

 

Por derradeiro, a lei estipula que a Prefeitura do Município de São Paulo poderá firmar 

termos de parceria com pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, especialmente 

com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP para a implementação 

deste Programa (art. 6º). 

 

1.5. Decreto municipal nº 45.656 de 27 de dezembro de 200422 

 

O Decreto municipal nº 45.656 regulamenta a Lei municipal nº 13.724, de 9 de janeiro 

de 2.004, que instituiu o Programa de Educação e Monitoria Ambiental –  PEMA – no 

município de São Paulo. 

O aludido Decreto municipal traz 16 artigos, divididos em 8 itens. 

 

                                                 
22 Cf. Anexo V 
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No item DO CONSELHO GESTOR, SEUS OBJETIVOS, ATRIBUIÇÕES E 

CONSTITUIÇÃO, o decreto determina a criação do Conselho  Gestor para gerenciamento do 

PEMA, coordenado pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente (art.3º). O art. 5º define as 

atribuições do Conselho Gestor. O artigo 6º trata da sua composição. 

O art. 11 repete, ipsis litteris, os objetivos do PEMA previstos na Lei municipal nº 

13.724/04. Por fim, os demais artigos tratam do perfil do monitor (arts. 12 e 13) e da 

possibilidade de convênios e parcerias com pessoas jurídicas e OSCIPs. 

 

   1.6. Educação Ambiental como promotora do desenvolvimento  

 

Assim como a Conferência de Estocolmo é considerada por alguns autores como o 

marco histórico da Educação Ambiental, a Conferência de Belgrado é seu marco referencial, 

em função da ‘Carta de Belgrado’, que estabelece as diretrizes gerais para a implantação e 

desenvolvimento da Educação Ambiental em diferentes países do mundo. Pedrini (1998) 

destaca que a Carta de Belgrado dedicou dois parágrafos à Educação Ambiental dos quais, 

pode-se destacar: 

 

A Educação Ambiental como um dos elementos mais críticos para 

que se possa combater rapidamente a crise ambiental do mundo, e 

um programa mundial de Educação Ambiental que possa tornar 

possível o desenvolvimento de novos conhecimentos e habilidades, 

valores e atitudes, visando à melhoria da qualidade ambiental e, 

efetivamente, a elevação da qualidade de vida para as gerações 

presentes e futuras. (PEDRINI, 1998, p.26) 

 

Diante dessa perspectiva, a Educação Ambiental foi identificada como o elemento 

crítico para a promoção desse novo modelo de desenvolvimento. Um dos objetivos 

fundamentais é que a Educação Ambiental permite que os indivíduos enfrentem e resolvam as 

problemáticas ambientais que lhes atingem mais diretamente, sempre tendo como ponto 

central a compreensão da natureza complexa do meio ambiente natural e do meio ambiente 

projetado pelo homem, resultante da integração de seus aspectos biológicos, econômicos, 

físicos, sociais e culturais.  
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A Conferência de TBILISI, em 1977, também aconteceu em cumprimento à 

Recomendação 96 da Conferência de Estocolmo. Essa Conferência definiu as finalidades, os 

objetivos, os princípios orientadores e estratégias para o desenvolvimento da Educação 

Ambiental (MEC/IBAMA, 1994), que, fundamentalmente, despertam os seres humanos para 

a percepção das interações ambientais nos antropossistemas. 

O andamento dos programas ambientais no Brasil é prejudicado pela descontinuidade 

administrativa do governo. O IBAMA, em menos de três anos, teve oito presidentes. A má 

vontade política para a Educação Ambiental (EA) é patente: a instituição tem destinado 

apenas 0,03% do seu orçamento para o setor. Diante desse contexto, afirma-se que existem 

outros fatores que influenciam a Educação Ambiental no Brasil, como: 

 

[...] a maioria dos nossos problemas ambientais tem suas raízes em 

fatores socioeconômicos, políticos e culturais, e que não pode ser 

prevista ou resolvida por meios puramente tecnológicos. Abordar 

esses problemas apenas sob o aspecto ecológico é desconhecer, de 

forma até ingênua, a realidade desfavorável que precisamos 

modificar. 

Há ainda uma grande carência de recursos institucionais para EA no 

Brasil, assim como oportunidades para treinamento e formação. 

[...] efeito tão devastador quando falha no seu objetivo de 

desenvolvimento da consciência crítica, pela sociedade, em relação à 

problemática ambiental e aos seus aspectos sócio-culturais, 

econômicos, políticos, científicos, tecnológicos, ecológicos e éticos. 

(DIAS, 2000, p. 345) 

 

Os processos produtivos, em especial, no contexto da sociedade capitalista têm 

favorecido o comprometimento de toda uma sociedade na medida em que a esfera ambiental é 

prejudicada pelos processos produtivos. Incluindo a comunidade em geral, organizações 

através da criação de uma nova política ambiental, um trabalho sério de comunicação deve ser 

constante, que permita a disseminação desta política e a mobilização para o novo sistema de 

gestão, sustentável. 
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          2. CONCEITOS PEDAGÓGICOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Apresentam-se a seguir conceitos e contribuições colhidas na história das idéias 

pedagógicas e os modelos de ensino mais difundidos na atualidade com a finalidade de 

demonstrar a interface entre Educação e Meio ambiente.  

A educação ambiental é papel de toda a sociedade organizada que reconhece a 

necessidade de uma cultura organizacional sustentável. Dentro de um modelo de ação política 

os grupos sociais representam os atores da mudança, através de um esforço coletivo, a ser 

conquistado por meio da educação. 

ALMEIDA (1999) analisa algumas transformações na Educação para essa nova 

sociedade que surge. Segundo a autora, para que haja a melhoria da qualidade de vida e de 

conservação do planeta, somente a Educação poderá evitar um colapso do sistema econômico 

e outros que tentam sustentar a sociedade que está vindo por aí. Uma educação, também 

entendida numa concepção atual, como se pode concluir a partir do histórico e conceitos 

apresentados neste tópico. 

O processo de educação, ensino e aprendizagem, devem ainda ser revistos. É 

necessário se resgatar o compromisso de querer aprender e se responsabilizar pela busca e uso 

do conhecimento adquirido. 

Segundo REGO (1995), a Educação propicia o acesso aos conhecimentos 

sistematizados e amplia os significados construídos espontaneamente. É um processo 

mediado. É a prática social que se constitui em instrumento de compreensão da realidade 

como um todo.  

GADOTTI (1999) acredita que a prática da educação é anterior ao pensamento 

pedagógico. Este surge da necessidade de sistematizar e organizar aquela em função de 

determinados fins e objetivos.  

A educação não serve apenas à preservação da sociedade ou à integração da pessoa na 

sociedade, mas à mudança social e à formação conseqüente de sujeitos e agentes na mudança 

social. Dessa forma, concordando com o mesmo autor, se a educação é a transformação de 

uma realidade, e se a educação só pode ser de caráter social, podemos dizer que a pedagogia é 

a ciência da Educação e esta pode transformar a sociedade. 
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 2.1. Conceito geral de Educação Ambiental 

 

A expressão environmental education - Educação Ambiental - foi ouvida pela primeira 

vez, em 1965, na Conferência em Educação, na Universidade de Kelee, Grã Bretanha, onde 

foi aceito que a educação ambiental deveria se tornar parte essencial na educação de todos os 

cidadãos. 

Consta da Lei Federal n° 9.795, de 24/04/99, em seu artigo 1°, que define Educação 

Ambiental como o processo por meio do qual 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. Conceitua-se a Educação Ambiental como: 

 

[...] um processo de construção de conhecimento, baseado na 

afetividade e na solidariedade, e que a preservação da natureza é 

decorrência de uma identidade cultural com a terra que escolhemos 

para viver. E que esta identidade é conhecimento a ser construído. 

(SILVA, 1998, p. 106) 

 

Entende-se que a Educação Ambiental se constitui em um conjunto de ações que 

proporcionem ao indivíduo a plena consciência de que suas atitudes podem contribuir para 

melhorar a qualidade de vida, da qual, em última análise, ele será o maior beneficiário. 

A Educação ambiental está contemplada nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN. Conforme nos conta Neves (2001), os PCNs foram elaborados, conforme alteração 

estabelecida pela atual Lei das Diretrizes e Bases da Educação, por dezenas de professores, 

especialistas em Educação e revisados por parceiros contratados pela Secretaria de Educação 

Fundamental do Ministério da Educação e do Desporto (NEVES, 2001). 

 Os PCN (1996) descrevem que é somente por meio da escola e da educação que se 

pode sensibilizar as diversas camadas da população no que diz respeito aos problemas 

ambientais, de modo que ao perceber esses problemas, a população possa destacar os 

interesses e valores para intervir em determinada situação, para que se chegue a uma possível 

solução. 
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Para que esse objetivo seja alcançado, os PCN relatam que se faz necessário formar 

gerações mais competentes: observadoras, reflexivas, criativas e autônomas, críticas, éticas, 

aptas a discutir, escolher e encaminhar por si mesmas uma prática social mais solidária e 

comprometida com a qualidade de vida da humanidade como um todo e das comunidades 

locais em especial; pautando-se, assim, em referenciais que possibilitam um agir para a 

transformação cultural. 

 

  2.2. O papel da Educação 

 

Atualmente ampliaram-se as formas de participação sociopolítica e os canais de 

participação que articulam representações em Movimentos Sociais23 com a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida, estimular a responsabilidade social e ambiental e a gestão 

responsável do bem público de forma coletiva e individual. 

A participação social das universidades, elaboradoras do conhecimento, no nível de 

Educação Ambiental pode servir como célula de ação para a sensibilização de atitudes sociais. 

As universidades que desenvolveram pesquisas no âmbito social possuem um peso 

determinante no contexto da Educação Ambiental. 

As experiências históricas na sociedade civil podem representar mudanças qualitativas 

no sentido de ampliação da qualidade de vida e na democratização nas escolas e 

universidades.  

A escola tem um papel social expressivo na sociedade, a gestão escolar se constitui em 

um processo de elaboração de políticas educacionais que dimensionem a constituição dos 

alunos como sujeitos na construção social, nos desafios que se colocam frente ao meio 

ambiente, ao espaço urbano e a participação sociopolítica. 

 

         2.3. A Criação do Projeto Político-Pedagógico e a Gestão Escolar 

 

Conforme Gohn (2001) A construção da democrática se faz com a sensibilização do 

educando na participação em espaços de socialização e projetos educacionais e de prestação 

de serviços junto à escola e comunidade.  Portanto, a criação do projeto político-pedagógico 

                                                 
23 Movimentos sociais que integram a participação coletiva de pessoas de forma organizada com 
objetivos comuns.  
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das escolas, na perspectiva de uma transformação do ponto de vista da organização 

sociopolítica escolar, envolve ações educacionais integradas com a realidade social que se 

apresentaram como desafio à formulação de um projeto pedagógico que possa envolver os 

aspectos: físico, político, econômico, social, ambiental, cultural e organizacional. 

Os Conselhos de escolas resultam da participação em movimentos sociais que atuam 

na área da educação e são importantes instrumentos de participação dos educandos e da 

comunidade.  

Os Conselhos Gestores Escolares são células ativas de movimento social que podem 

atuar em várias dimensões tais como: a aprendizagem política dos direitos dos educandos 

enquanto cidadãos; a sensibilização ecológica e a aprendizagem e o exercício de práticas que 

capacitam os educandos a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a 

solução de problemas coletivos cotidianos. A participação social da escola nos processos 

sociopolíticos estimula a superação da exclusão social. Nesse contexto, a exclusão é definida 

como não-participação.  

O processo educacional deve favorecer, na concepção de GOHN (2004), o sentimento 

de que os adolescentes e jovens têm valor na sociedade. Os alunos necessitam de um meio 

social consistente do ponto de vista de relacionamentos sociais que estimulem a auto-estima, a 

motivação para desenvolver interações freqüentes e contínuas com seus pares, à construção de 

sua imagem e as representações sobre sua vida. 

Neste contexto, há uma relação da escola com o ambiente em que está inserida no 

processo de intervenção na realidade social e como instrumento de ação conectada com as 

questões mais amplas da sociedade, e com os movimentos de defesa da qualidade do 

ambiente, incorporando-os às suas práticas, relacionando-as aos seus objetivos. Portanto, a 

comunidade interna e externa e alunos estão imbuídos da co-responsabilidade de contribuir 

para a formação de cidadãos conscientes e aptos a decidirem e atuarem na realidade 

socioambiental. 

 

[...] a escola é o espaço educativo, um lugar privilegiado de 

aprendizagem. Lugar este que possibilite aos sujeitos da educação 

uma nova relação com o conhecimento. Relação em que à busca de 

aprender transforma-se numa atitude prático-reflexiva que leva, 

portanto, a construir conhecimento (VEIGA, 2001, p. 31). 
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Neste processo, a escola necessita implementar ações que direcionem sua conduta e 

atitude didático-pedagógica, política e referencial diante do modelo de educação e cidadão 

que deseja formar. Nesse processo, o projeto político-pedagógico é a ferramenta fundamental, 

juntamente com o planejamento participativo, tratando-se de instrumentais teórico-práticos 

capazes de facilitar a convergência entre o refletir e o agir, no espaço escolar.  

As duas ferramentas projetadas na escola são capazes de vitalizar experiências 

educativas, institucionais e de respaldar a construção, com democracia do projeto político-

pedagógico da escola.  

A cultura democrática cria-se com a própria democracia e a gestão escolar oferece aos 

agentes educacionais esse desafio, à medida que a gestão da escola propõe ações 

compartilhadas. Atualmente os debates acadêmicos e governamentais sobre o sistema escolar 

e as políticas educacionais apontam a organização escolar como objetivo final para a 

realização e concretização dos objetivos e metas do sistema educacional, visando 

proporcionar nestes ambientes educativos, um espaço de formação de cidadania e saber 

constituído pelos seus componentes.  

Os contextos ao qual são remetidos os conceitos de “participação” estão ligados à 

conquista de espaços democráticos, em que os indivíduos podem exercer a participação de 

forma cidadã. A universidade em intercâmbio com a escola poderá contribuir para o 

desenvolvimento de programas e pesquisas em Educação Ambiental. 

Deve-se avaliar que os novos paradigmas educacionais nas universidades alicerçam 

significados, suas dimensões e seus campos de atuação também se enquadram nas conquistas 

por uma sociedade preparada para conviver em harmonia com o meio ambiente. 

As questões envolvidas no universo da participação no âmbito escolar e da 

universidade são ainda recentes e estão relacionadas à questão da mudança do papel do 

Estado nos rumos da educação, nas suas estruturas organizacionais. 

Os processos de gestão da escola e na universidade devem estar fundamentados no seu 

projeto político-pedagógico, porém, considerando-se a organização educativa formal 

(escola/universidade) como um processo dinâmico, faz-se necessário que os educadores 

desenvolvam competências profissionais básicas para que possam efetivamente participar da 

gestão e organização de programas de Educação Ambiental. 
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A associação da vida é uma densa teia de significações, como se fosse um 

imenso texto, faz com que a contextualização seja associada a uma 

necessidade aparentemente consensual de aproximação entre os temas 

escolares e a realidade extra-escolar, a contextualização favorece a 

construção dos significados, constituindo uma estratégia fundamental para 

a mobilização do conhecimento a serviço da inteligência ou dos projetos das 

pessoas. (STROOBANTS, 1994, p. 45). 

 

A conscientização desta teia de significações expressa a complexidade das relações 

que envolvem os processos educacionais e a consolidação de uma arquitetura de valores 

éticos que as sustentem. Assim, o respeito à opinião e às ideologias são elementos 

fundamentais, sobretudo para a articulação de projetos pessoais e coletivos, sabendo conviver 

bem, dialogar e desenvolver trabalhos compartilhados. 

O Projeto Político-Pedagógico nas instituições educativas formais constitui-se de um 

instrumento importante no processo de melhoria da qualidade da escola e de processo de 

participação na criação do conhecimento e determinação das necessidades essenciais da 

comunidade e de sensibilização para a Educação Ambiental. Esse instrumento articula as 

ações, os projetos e desdobra os esforços da estrutura organizacional da escola para as 

mudanças. 

A perspectiva de uma gestão escolar atualmente passa necessariamente pelo papel do 

social diante do contexto socioambiental. Portanto, as ações educativas devem priorizar a 

participação da comunidade escolar, interna e externa, nas tomadas de decisões na escola, no 

sentido de engajar a comunidade e os segmentos que atuam na educação, nos eventos sociais. 

As mudanças ocorridas na sociedade a partir da globalização produziram um constante 

afastamento do Estado das responsabilidades sociais com a escola pública. Estas mudanças 

dinamizaram a autonomia na escola e o favorecimento para políticas de gestão da escola 

pública numa uma visão sociológica e histórica do processo de construção da democracia e 

cidadania na escola. Desta forma, atualmente a escola pública e a comunidade escolar interna 

e externa devem ter a capacidade de avaliar adequadamente os limites da atuação do Estado 

na frente educacional.  

A proposta de autonomia da escola a partir da participação da comunidade interna 

(professores, diretores, supervisores, orientadores, alunos, etc.) e externa (pais de alunos, 

amigos da escola, comunidade, etc.) é baseada no financiamento público e na premissa da 
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autogestão. A escola pública torna-se autônoma e livre para tomar decisões administrativas e 

gerenciais.  

A Escola Pública tem experimentado transformações que produziram a necessidade de 

reformas nacionais em âmbito municipal e estadual que se tornaram o centro das discussões 

teóricas envolvendo os seguintes aspectos: a necessidade de melhoria da qualidade da 

educação nas escolas e as questões que envolvem a autonomia da Escola Pública e seu papel 

no desenvolvimento de ações sociopolíticas e de caráter ambiental. 

As iniciativas para a gestão da Escola Pública se definem por propostas que buscam 

uma ação mais democrática e participativa da comunidade interna e externa nas decisões 

políticas da escola, assim como a participação nos eventos, as sugestões e orientações para 

padrões mais satisfatórios que representem os interesses de todos os atores educativos. 

Nas relações sociais e culturais os professores e alunos podem contribuir para a 

melhoria do ambiente reciclando o lixo produzido, ao mesmo tempo educando e educando-se 

para procedimentos e manejos da reciclagem que tornem o ambiente escolar satisfatório. 

A reflexão sobre a Educação Ambiental ultrapassa a análise meramente ambiental e 

envolve valores e atitudes essenciais a serem mantidas na escola como proteção, preservação 

e recuperação do meio ambiente, assim, como o estímulo a mudanças para a qualidade de vida 

nas comunidades em que estão inseridos. 

O envolvimento, o profundo engajamento com o aluno no plano intelectual e afetivo, 

deve ser perpassado por uma postura política de ação que possa motivá-los a desenvolver os 

trabalhos escolares e a repensar os aspectos práticos com base na sua vivência na comunidade 

em que vivem. Esse compromisso que é profissional e político dá o real sentido às ações do 

professor. 

Considera-se que a escola e a universidade pública e privada precisam inserir as 

questões ambientais no contexto curricular, para a construção da cidadania do educando. Ao 

mesmo tempo, é fundamental uma intervenção crítica do professor sobre a importância do 

equilíbrio do meio ambiente de forma crítica e reflexiva. Portanto, o professor é convidado a 

construir novas posturas e a responder aos desafios e exigências colocadas pela realidade 

social, pela realidade educacional e pelo cotidiano da vida escolar. 

Assim, a formação para a Educação Ambiental faz parte da prática política do docente, 

como compromisso social e cultural na escola em termos de ações a serem desenvolvidas para 

a melhoria da qualidade de ensino na escola. Portanto, neste contexto, a educação se constitui 
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em elemento indispensável para a transformação da consciência ambiental. 

 

 

 3.  INTERFACES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO COTIDIANO 

ESCOLAR: TRABALHANDO COM PROJETOS 

TRANSDISCIPLINARES 

 

Nos processos educacionais que envolvem temas abrangentes e dinâmicos como meio 

ambiente, ecologia, dinâmicas preservacionistas e conservacionistas, a contextualização com 

os aspectos globais, exigem uma visão totalizante e transdisciplinar. 

A complexidade do processo ensino-aprendizagem de educação Ambiental como parte 

efetiva do currículo escolar, reclama a articulação entre as disciplinas, por força da 

ineficiência que elas apresentam para lidar com suas próprias questões internas, o que as 

conduz à aliança com outras áreas, considerando a abrangência de problemas de pesquisa e da 

prática, e de estudos de temas que ultrapassam os limites disciplinares. É, então, que a 

transdisciplinaridade passa a ser proposta em uma pedagogia de projetos. 

GIROTO (1999) avalia que o trabalho com projetos traz uma nova perspectiva para 

entendermos o processo ensino-aprendizagem. Aprender deixa de ser um simples ato de 

memorização, e ensinar não significa mais repassar conteúdos prontos. 

De acordo com esta postura, na Pedagogia de Projetos, a abrangência de relações que 

se pode estabelecer na Educação Ambiental, envolve um leque de oportunidades para os 

educadores, já que todo conhecimento é construído em estreita relação com o contexto em que 

é utilizado no meio ambiente, através de uma práxis pedagógico social, de acordo com a 

realidade dos alunos. 

ABRANTES (1995) afirma que a pedagogia de Projetos na medida em que se insere 

em um trabalho pedagógico comum, permite amplas formas de favorecer os aspectos 

cognitivos, emocionais e sociais presentes nesse processo, já que a atuação do educador 

envolve propostas fora do ambiente escolar, estimulando assim, novas experiências.  
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 3.1. O Que é um Projeto? 

 

            Existe uma polissemia do termo projeto, que tem sido utilizado para designar: 

  

• Um estado que se pretende atingir; 

 

• Uma identidade que se pretende construir; 

 

• Um conjunto de ações para atingir um fim. 

 

Todo projeto emerge do projeto de vida de cada um. Portanto um projeto pedagógico 

deve envolver a participação das pessoas na construção do seu futuro.          

 

 3.2. A Elaboração de Projetos Pedagógicos    

 

ABRANTES (1995) aponta algumas características fundamentais do trabalho com 

projetos: em sentido pedagógico, um projeto é uma atividade intencional; o envolvimento dos 

alunos é uma característica-chave do trabalho de projetos, o que pressupõe um objetivo que dá 

unidade e sentido às várias atividades, bem como um produto final que pode assumir formas 

muito variadas, mas procura responder ao objetivo inicial e reflete o trabalho realizado.  

O projeto deverá envolver a responsabilidade e a autonomia dos alunos, atitudes 

essenciais para a sua formação. Os alunos são co-responsáveis pelo trabalho e pelas escolhas 

ao longo do desenvolvimento do projeto. Em geral, fazem-no em equipe, motivo pelo qual a 

cooperação está também quase sempre associada ao trabalho.  

A autenticidade é uma característica fundamental de um projeto: o problema a resolver 

é relevante e tem um caráter real para os alunos. Não se trata de mera reprodução de 

conteúdos prontos. Além disso, não é independente do contexto sociocultural, e os alunos 

procuram construir respostas pessoais e originais.  

Um projeto envolve complexidade e resolução de problemas: o objetivo central do 

projeto constitui um problema ou uma fonte geradora de problemas que exige uma atividade 

para sua resolução. Este também percorre várias fases: escolha do objetivo central, 
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formulação dos problemas, planejamento, execução, avaliação, e divulgação dos trabalhos. 

(SANTOS, 2002) 

 

 3.3. Propostas contempladas nos Projetos Pedagógicos  

 

Podemos situar os projetos como uma proposta de intervenção pedagógica que dá à 

atividade de aprender um sentido novo, através dos quais as necessidades de aprendizagem 

afloram nas tentativas de se resolver situações problemáticas.  

Para JOLIBERT (1994), um projeto gera situações de aprendizagem ao mesmo tempo 

reais e diversificadas. Possibilita, assim, que os educandos, ao decidirem, opinarem e 

debaterem construam sua autonomia e seu compromisso com o social, formando-se como 

sujeitos culturais.  

Compreende-se que temas como o Meio Ambiente no processo de Educação 

Ambiental precisam de uma dinâmica mais abrangente e completa. Permitem assim, situações 

diferenciadas, contingenciais e criativas na valorização das necessidades e interesses dos 

educandos como norteadores do processo educativo. 

Como afirma SANTOS (2002), o fim primeiro e último da educação escolar é o 

educando. Assim, pressupõe-se que a prática pedagógica é pensada, planejada e executada 

com vistas à formação integral do educando, superando os contextos fragmentários. As 

conseqüências desta desarticulação é a falta de condições do educando realizar uma reflexão 

totalizante da realidade social, econômica, política e cultural que envolvem as temáticas 

importantes como o meio ambiente e a ecologia. 

Além da desarticulação dos conteúdos da própria disciplina, os temas abrangentes 

quando vivenciados sem nenhuma integração com outros conhecimentos se expressam de 

forma fragmentária e podem até influenciar uma análise simplista em relação ao seu 

verdadeiro contexto político-social. 

 

 3.3.1. Os Projetos Pedagógicos Transdisciplinares como projetos de 

ação motivadora 

 

 O compromisso com o projeto é a sua operacionalização, visto que não basta planejar, 

tem que viabilizar.  
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SANTOS (2002) considera que na organização do ensino através de Projeto 

Pedagógico as disciplinas dão espaços para uma temática que valha a pena ser estudada, 

situações problemas, geral ou particular, ou acontecimentos sociais vivenciados pelos 

educandos. 

Assim, um tema abrangente como o meio ambiente poderá ser ministrado com base 

transdisciplinar com outras disciplinas como Ciências, Biologia, Química e outras disciplinas 

que atravessam qualquer realidade escolar na atualidade. Um trabalho realizado somente por 

um professor se resumiria apenas no seu contexto fragmentário disciplinar. 

A educação por meio de projeto avança nos seus pressupostos e acaba por romper as 

tendências fragmentárias da organização das atividades pedagógicas, resultando num processo 

muito mais significativo tanto para os educandos quanto para os educadores, porque ambos 

tornam-se sujeitos da sua prática quando são capazes de em conjunto pensar, planejar, 

executar e avaliar todas as etapas do processo de ensino e aprendizagem. 

Na elaboração do Projeto um dos primeiros momentos é a seleção das disciplinas e 

dos conteúdos que poderão contribuir para melhor compreensão das temáticas levantadas. 

Assim, a temática sobre ecologia e meio ambiente pode ser estudada principalmente através 

da História, da Ciência, da Literatura, da Geografia, da ética e cidadania.  

 

A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização 

dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da informação, 

e 2) a relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou 

hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a 

transformação da informação procedente de diferentes saberes 

disciplinares em conhecimento próprio. (FONSECA, 1999, p. 32) 

 

Compreende-se, portanto que a execução do Projeto Pedagógico permite a criação de 

estratégias em parcerias, considerando-se que o trabalho transdisciplinar no processo 

pedagógico não envolve apenas atividades relacionadas à análise e desenvolvimento 

organizacional e educativo, desenvolvimento de equipe de professores, estudo e planejamento 

de condições de trabalho, estudo e intervenção dirigidos à educação dos educandos, mas 

também envolve aspectos comportamentais relacionados à motivação que servem de modo 

eficaz para minimizar as dificuldades e as situações de desgaste no cotidiano escolar. 
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Considerando-se a importância da motivação para estimular a melhoria da 

profissionalização, levando-se em conta que a satisfação pessoal atenua a rotina de trabalho 

na sala de aula, já que se pode afirmar que o professor sofre inúmeras pressões emocionais 

que se constitui em grandes desafios, confronta-se dia-a-dia com a necessidade de novas 

competências para estar preparado para as constantes reestruturações internas que 

condicionam as mudanças na educação.  

A insegurança no trabalho causa grande desmotivação, desgaste emocional e físico. 

Por isso, acredita-se que um trabalho transdisciplinar poderá favorecer a motivação tanto dos 

profissionais que atuam como professores ou diretores, quanto para os que formam e são 

responsáveis pela formação de docentes. 

Atualmente as atividades pedagógicas tanto na escola como na universidade exigem 

um desempenho de seus colaboradores que buscam a formação de equipes e estratégias para 

um bom trabalho transdisciplinar ou para resolução de problemas internos que afetam de 

alguma forma as relações pedagógicas no trabalho.  

A inserção de atividades transdisciplinares muitas vezes não acontece na prática. São 

muitos os desafios para a realização de trabalhos transdisciplinares, já que exige tempo dos 

professores, organização interna da escola e aceitação das diferenças entre os professores no 

que concerne a métodos e idéias.  

 

Com base nesses eixos condutores o Projeto Pedagógico pode ser definido 

como um plano de trabalho integrado, estruturado a partir de interesses e 

necessidades compartilhados por educandos, de forma organizada e 

intencional, visando satisfazer necessidades e resolver problemas reais. As 

temáticas seguem o critério da relevância social e pode ser direcionada 

pelo professor quando seus alunos ainda não apresentam autonomia para 

escolher, por si só, o que gostariam de estudar. Ou, escolhida entre os 

próprios alunos quando eles apresentarem maturidade para tanto. 

(SANTOS, 2002, p. 1)  
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3.3.2.  O Projeto Pedagógico Transdisciplinar e a Educação Ambiental  

 

A educação ambiental deve ser inserida nos currículos, nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental e Médio, como forma de constituir uma política educativa nas escolas públicas 

numa abordagem ecológica. 

A escola pode conduzir o aluno a conhecer esta realidade, 

 

Demonstração dos elos da natureza com a qualidade de vida saudável e da 

importância da higiene e conservação de nossas casas, sala de aula, 

escolas, ruas, bairros, parques, enfim da cidade. (KLIGERMAN, 2002, 

p.29). 

 

Além da inserção de hábitos de higiene na escola, em casa e no bairro, como 

elementos de ação educativa e cidadã. 

A escola é o local onde os programas de Educação Ambiental e saúde pessoal pode ter 

maior e melhor repercussão porque abordam e influenciam o aluno nas fases da vida: infância 

e adolescência. O aproveitamento da relação entre educação e saúde permite o 

desenvolvimento de bons hábitos de higiene e saúde a partir da escola. 

Nos processos educacionais que envolvem temas abrangentes e dinâmicos como meio 

ambiente ecologia, dinâmicas preservacionistas e conservacionistas e a contextualização com 

os aspectos globais que exigem uma visão totalizante e transdisciplinar.  

Assim, o Projeto Transdisciplinar no ambiente escolar é uma proposta que tem a 

finalidade de abranger diversas disciplinas escolares e envolver os educadores em vários 

trabalhos pedagógicos interligados. Além de que podem desenvolver as atividades com base 

na experiência prática do concreto para o abstrato e do geral para o particular.  

No cenário educacional os conceitos de totalidade, visão holística, 

transdisciplinaridade e projetos pedagógicos dimensionam o processo ensino-aprendizagem 

na busca de significados e práticas sociais efetivas. 

 

 3.3.3. A importância da transdisciplinaridade no ambiente escolar 

 

Verifica-se que os pressupostos teóricos metodológicos da organização curricular 
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através do Projeto Pedagógico apesar de terem conquistado força nos últimos anos, já vêm 

sendo proclamados como forma de romper com o distanciamento disciplinar e tornar o ensino 

mais prático e condizente com a realidade social. 

O trabalho pedagógico transdisciplinar favorece a ação didático-pedagógica no sentido 

de permitir uma maior abrangência do contexto, relacionando-o com a ação dos professores 

em um trabalho educativo integrado para buscar compreender o conhecimento como algo 

além do que é produzido pelas disciplinas, mesclando métodos, linguagens, preocupações e 

áreas de conhecimentos afins. 

 

A transdisciplinaridade transcende os limites dos territórios das diferentes 

disciplinas, o que pode favorecer para situar a idéia de deslocamento do 

foco das atenções dos conteúdos disciplinares para as pessoas numa rede 

de significações e estratégias de enraizamento de tais formas de 

manifestação nos componentes da dimensão tácita do conhecimento, 

continuamente alimentados por elementos culturais de natureza diversa. 

(JANISCH, 2002, p. 44). 

 

Portanto, a realização dos projetos tem sido o fio condutor da compreensão dos novos 

conceitos educacionais, pressupostos teóricos e metodológicos ligados à caracterização e a 

aplicabilidade dos projetos pedagógicos para as séries do Ensino Fundamental e Médio. 

Esse é um dos aspectos que tem marcado o desenvolvimento dos projetos pedagógicos 

e sua gênese enquanto prática escolar na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. 

 

A educação por Projeto Pedagógico não aparece como forma de ruptura 

das disciplinas escolares, elas continuam como base do conhecimento 

escolar. A proposta educativa através de projeto é uma forma diferente e 

inovadora de abordar os conteúdos curriculares, que passam a ser 

concebidos de maneira integral, articulada e dinâmica. Desta forma ocorre 

à conquista de níveis mais elevados de motivação, participação e co-

produção vivenciada entre os educandos, seus pares e o educador. 

(SANTOS, 2002, p. 1) 
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 3.3.4. A Educação Ambiental e a Participação efetiva no Âmbito 

Educacional  

Compreende-se que temas como  Meio Ambiente no processo de Educação Ambiental 

precisam de uma dinâmica mais abrangente e completa. Permitirão situações diferenciadas, 

contingenciais e criativas na valorização das necessidades e interesses dos educandos como 

norteadores do processo educativo.  

O tema relativo à Educação Ambiental tem no Brasil, ainda pouca tradição de estudos 

e análises, particularmente na ciência política nas práticas cotidianas da sociedade civil, quer 

seja nos sindicatos, nos movimentos, quer em outras organizações sociais, assim como nos 

discursos e práticas das políticas estatais. 

O contexto ao qual são remetidos os conceitos de “participação” está ligado à 

conquista de espaços democráticos, em que os indivíduos podem exercer a participação de 

forma cidadã. Deve-se avaliar que os paradigmas que alicerçam seus diferentes significados, 

suas dimensões e seus campos de atuação também se enquadram nas conquistas por uma 

escola mais participativa e democrática. (GOHN, 1999). 

As questões envolvidas no universo da participação no âmbito escolar são ainda 

recentes e estão relacionadas à questão da mudança do papel do Estado nos rumos da 

educação, nas suas estruturas organizacionais. 

 

O Estado está atravessando uma fase de fraqueza organizacional e 

estrutural da área social, os acertos da modernização comporão certamente 

um enxugamento das atividades sociais e a tendência à descentralização da 

educação. (KLIKBERG, 1998, p. 52). 

 

Estas mudanças produziram fatores negativos, como o desconcertante caminho da 

escola para refazer-se como instituição em meio aos novos paradigmas educacionais, no 

sentido de definir suas políticas educacionais e uma eficiente gestão. 

Os fatores positivos das mudanças relativas à descentralização da escola e à 

oportunidade de novos espaços democráticos (currículos, programas e paradigmas) nos 

destinos da educação produziram importantes perspectivas, como a gestão da escola pautada 

em um modelo menos burocrático e as possibilidades de uma gradual transformação no 

modelo de educação e administração na busca de uma escola voltada para classe popular, 
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buscando avaliar as relações de poder, a partir da organização do trabalho escolar o ponto de 

vista ético e político e na superação do autoritarismo por mecanismos de participação coletiva 

o cotidiano escolar. 

Segundo PATTO (1997), levando-se em consideração que os professores eram 

acostumados a práticas educativas fundamentalmente verticais, com relações autoritárias ou 

paternalistas, de dominação intelectual, constatou-se que estas posturas centralizadoras na 

escola produziram a acomodação dos professores no que concerne à participação nas políticas 

da escola pública, justamente hoje, que são cobradas A participação nos processos de decisão 

da escola, envolvendo a comunidade escolar. 

Assim, nesta fase de reestruturação da gestão escolar, o planejamento da escola é um 

instrumento de participação da comunidade e sua presença nas políticas públicas que 

possibilita ao entendimento do processo de democratização da escola pública.  

As mudanças que a escola poderá obter no nível de tomadas de decisões para os 

professores e atores educacionais (orientadores, psicólogos, e pessoal de apoio, APP, 

sindicatos, moradores, etc.) implicam propor que estes possam dar soluções à superação dos 

problemas inerentes à administração escolar como um todo. Estas mudanças irromperam nas 

escolas públicas, a partir do incentivo à gestão democrática buscando a melhoria para a 

clientela escolar, mesmo com algumas dificuldades. É fundamental considerar a ausência de 

uma formação que incorpore os novos conhecimentos do presente e que poderiam auxiliar na 

solução dos problemas. Para tanto é necessário que o Projeto Político Pedagógico (PPP), 

como referência para todos os envolvidos na Escola traga a perspectiva de novas relações de 

poder: 

 

O projeto pedagógico na escola não pode reduzir-se a integrar escola-

família-comunidade, mas também visar à realização das pessoas e a 

transformação da comunidade, na qual a escola está inserida. Portanto, não 

se pode negar o caráter político do projeto, no sentido de superar as 

“estruturas de poder” existentes na escola que impedem a participação e a 

democratização em todos os pontos e superar os paradigmas autoritários 

para a reformulação de novas ações. (DALAS, 1999, p. 28). 

 

Constata-se atualmente que muitas escolas públicas ainda não se encontram 

preparadas para ter uma autonomia plena e segura porque tem dificuldades de ultrapassar os 
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entraves que são percebidos pela resistência a mudanças frente às situações emergentes e na 

busca de superação do acentuado corporativismo e da própria dificuldade para analisar e bem 

administrar os conflitos que devem surgir das relações educativas mais participativas.  

O trabalho transdisciplinar na Escola Pública é uma realidade almejada, mas pouco 

comum entre os educadores, e genericamente se constitui em uma estratégia de trabalho, que 

se caracteriza pela integração de todos os setores da atividade humana social, num processo 

global. Se o PPP abre-se para o trabalho transdisciplinar, pode-se experienciar novas relações 

participativas que a metodologia de projetos, pode concretizar. 

O projeto pedagógico é um elo possibilitador do mesmo. 

 

O projeto pedagógico se constitui num processo político, num contínuo 

propósito coletivo, numa deliberada e amplamente discutida construção do 

futuro da comunidade, na qual participa o maior número possível de 

membros de todas as categorias que a constituem. (VIANNA, 1986, p. 31). 

 

Nesse aspecto, como o planejamento participativo poderá contribuir para a melhoria 

da ação pedagógica da escola? O professor está preparado para se envolver em projetos 

que demandam conhecimento e organicidade?  

 

Os desafios do professor atualmente são complexos, já que este profissional 

se tornou uma das peças importantes da manutenção da escola e dele 

depende a sua construção social. (GANDI, 1997. p.12). 

 

Segundo Gandi (1997), a eficácia no projeto pedagógico é atingida na atuação em 

relação a soluções para ações possíveis. A elaboração do planejamento envolve um 

processo de intervenção do grupo para planejar com precisão as ações, explicitar os 

fundamentos pedagógicos além dos aspectos práticos que envolvem consciência crítica e 

reflexão na realização do planejamento para a realização de bons projetos, especialmente 

na área de Educação Ambiental em relação à realidade dos recursos disponíveis. 

Enquanto processo político, este tipo de trabalho exige de seus integrantes um 

posicionamento individual e social diante da situação-problema a ser estudada e resolvida e 

das atividades propostas para efetivar sua mudança ou reestruturação. Sob este aspecto, o 
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Planejamento Participativo na Escola, nunca poderá ser uma atividade neutra, mas sim 

política, contrariando os interesses de classe. Sem estas mudanças políticas a escola 

pública, tenderá a permanecer sem desenvolver seu papel social e continuará sendo 

instrumento de poder de grupos hegemônicos. 

A escola pública deve partir de um novo paradigma mais transparente e 

desmistificador das ideologias que se mesclam no cotidiano escolar e de certa forma 

incorporam uma consciência social. 

O caráter ambíguo da educação e a forma como o erro e a verdade se confundem nas 

relações internas da escola encontram-se profundamente arraigadas no processo histórico. 

Como deve o professor suplantar tais desafios? O caminho se orienta na participação 

ativa nos projetos socioambientais, na superação do comodismo e na reflexão sobre sua 

prática pedagógica e seu papel social. Certamente, a postura diante desta nova realidade 

requer competências para que o professor possa desfrutar de sua autonomia, com 

segurança.  

Assim, compreende-se que o compromisso com a prática social, a ética e a atitude 

política de participação, requer juízos profissionais contínuos, quando o professor se deparar 

com as dificuldades impostas, até que sua influência pessoal possibilite transformar pessoas 

e situações frente aos valores educativos democráticos e libertadores. 

 

4.  A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS NA ESCOLA    

ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE CÉLULAS DE ATITUDES SOCIAIS - CAS 

 

   4.1. Experiência em Educação Ambiental 

 

A Associação dos Condomínios Garantidos do Brasil se constitui atualmente em uma 

ONG ligada ao ramo de administração e cobrança de taxas de condomínio. Busca promover e 

defender os interesses de condomínios garantidos do Brasil, junto aos órgãos públicos 

representativos de classe ou entidades de caráter social e privado em um processo de 

participação sociopolítica na prestação de serviços sociais, com foco especial nas soluções 

práticas para a organização dos condomínios e atuação socioambiental, atuando diretamente 
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com as escolas da rede pública na sensibilização da responsabilidade social com o espaço 

urbano e ambiental. 

O trabalho desenvolvido pela ACGB - Associação dos Condomínios Garantidos do 

Brasil, nas escolas municipais e estaduais de Curitiba, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais se efetivam na forma de fazer campanha, onde o projeto da CAS se constitui 

diretamente na ligação permanente entre ACGB e as escolas. 

 

4.2.  O Projeto CAS (Células de Atitudes Sociais) 

 

O Projeto CAS tem uma atuação sociopolítica, nas entidades educacionais em que 

foram implantadas as células ativas (alunos) através de um trabalho social que tem a 

finalidade de mobilizar os alunos e dimensionar o engajamento em todas as atividades 

socioambientais. 

A CAS é constituída por um grupo de cinco a dez alunos, matriculados nas escolas 

em que a Associação dos Condomínios Gerais do Brasil, se associa para colocar em prática os 

projetos socioambientais. Reconhecendo a escola como eixo de formação da cidadania, busca 

sensibilizar os educandos para a participação direta nos eventos e campanhas realizados para a 

melhoria das comunidades e bairros quanto à questão ambiental. 

As células ativas sociais são formadas pelos alunos que aderem ao programa por 

espontânea vontade. A partir de sua inserção o aluno tem a responsabilidade social de 

participar de todos os programas, projetos e campanhas realizados nacionalmente. As 

estratégias de treinamento para a inserção no CAS têm por critério o estudo do meio ambiente 

e as formas de intervir para melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade. 

Nesse contexto, os alunos que fazem parte desse processo participativo, são células 

ativas que compõem o grupo da CAS nas escolas, a partir de sua ajuda nos trabalhos 

desenvolvidos para sensibilizar o respeito aos bens públicos (campanha de pichação), a 

responsabilidade ambiental (campanha de reciclagem de lixo) dentre outras. 

A Coordenadoria do CAS na escola tem a função de desenvolver juntos aos alunos 

Projetos Sociais que visem estabelecer uma efetiva interação entre a escola, comunidade e 

Educacional Ambiental. Esse trabalho de motivação empreende projetos, programas, eventos 

e prestação de serviços, efetivado por novas células implantadas nas escolas. 
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Os projetos do CAS são desenvolvidos através de orientações didáticas e com 

calendário estabelecido para acontecer em todas as escolas filiadas. A primeira atividade da 

escola que pretende ser inserida no CAS se constitui na escolha e treinamento de células 

ativas. 

As experiências em vários Estados brasileiros (Curitiba, Brasília, Minas Gerais, São 

Paulo, Rio de Janeiro) têm sido consideradas relevantes por que estimulam a cidadania dos 

alunos e os colocam como agentes sociais ativos. 

 

Assim, apresenta-se no Quadro a seguir, uma proposta de preparação necessária para a 

criação de Células Ativas Sociais nas escolas: 

 

Preparação necessária para a criação de CAS nas escolas 

Estratégia Ocasião para Uso Vantagens/Desvantagens 

Discussão em classe 

(grande grupo) 

• Permite que os estudantes 

exponham suas opiniões 

oralmente a respeito de 

determinado problema.  

• Ajuda o estudante a 

compreender as questões;  

• Desenvolve autoconfiança e 

expressão oral; 

• Podem ocorrer dificuldades 

nos alunos de discussão 

Discussão em grupo 

(pequenos grupos com 

supervisor-professor) 

• Quando assuntos 

polêmicos são tratados.  

• Estímulo ao desenvolvimento 

de relações positivas entre 

alunos e professores  

Mutirão de idéias 

(atividades que 

envolvam pequenos 

grupos, 5-10 

estudantes para 

apresentar soluções 

possíveis para um 

dado problema, todas 

as sugestões são 

• Deve usado como recurso 

para encorajar e estimular 

idéias voltadas à solução 

de um certo problema. O 

tempo deve ser utilizado 

para produzir as idéias e 

não para avaliá-las.  

• Estímulo à criatividade, 

liberdade;  

• Dificuldades em evitar 

avaliações ou julgamentos 

prematuros e em obter idéias 

originais 
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anotadas. Tempo 

limite de 10 a 15 min.) 

Trabalho em grupo: 

envolve a participação 

de grupos de 4-8 

membros que se 

tornam responsáveis 

pela execução de uma 

tarefa 

• Quando se necessita 

executar várias tarefas ao 

mesmo tempo.  

• Permite que os alunos se 

responsabilizem por uma 

tarefa por longos períodos (2 a 

5 semanas) e exercitem a 

capacidade de organização;  

• Deve ser monitorada de modo 

que o trabalho não envolva 

apenas alguns membros do 

grupo  

Debate: requer a 

participação de dois 

grupos para apresentar 

idéias e argumentos de 

pontos de vista 

opostos  

• Quando assuntos 

controvertidos estão 

sendo discutidos e 

existam propostas 

diferentes de soluções.  

• Permite o desenvolvimento das 

habilidades de falar em público 

e ordenar a apresentação de 

fatos e idéias;  

• Requer muito tempo de 

preparação 

Questionário: 

desenvolvimento de 

um conjunto de 

questões ordenadas a 

ser submetido a um 

determinado público 

• Usado para obter 

informações e/ou 

amostragem de opinião 

das pessoas em relação à 

dada questão  

• Aplicado de forma adequada, 

produz excelentes resultados  

• Demanda muito tempo e 

experiência para produzir um 

conjunto ordenado de questões 

que cubram as informações 

requeridas 

Reflexão: o oposto do 

mutirão de idéias. É 

fixado um tempo aos 

estudantes para que 

sentem em algum 

lugar e pensem acerca 

• Usado para encorajar o 

desenvolvimento de 

idéias em resposta a um 

problema. Tempo 

recomendado de 10 a 15 

min.  

• Envolvimento de todos;  

• Não pode ser avaliado 

diretamente 
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de um problema 

específico 

Imitação: estimula os 

estudantes a produzir 

sua própria versão dos 

jornais, dos programas 

de rádio e Tv 

• Os estudantes podem 

obter informações de sua 

escolha e levá-las para 

outros grupos. 

Dependendo das 

circunstâncias e do 

assunto a ser abordado, 

podem ser distribuídos na 

escola, aos pais e à 

comunidade.  

• Forma efetiva de 

aprendizagem e ação social  

 

Projetos: os alunos, 

supervisionados, 

planejam, executam, 

avaliam e 

redirecionam um 

projeto sobre um tema 

específico 

• Realização de tarefas 

com objetivos a serem 

alcançados a longo prazo, 

com envolvimento da 

comunidade  

• As pessoas recebem e 

executam o próprio trabalho, 

assim como podem 

diagnosticar falhas nos 

mesmos  

Exploração do 

ambiente local: prevê 

a 

utilização/exploração 

dos recursos locais 

próximos para 

estudos, observações, 

caminhadas etc. 

• Compreensão do 

metabolismo local, ou 

seja, da interação 

complexa dos processos 

ambientais a sua volta  

• Agradabilidade na execução;  

• Grande participação de 

pessoas envolvidas; 

• Vivência de situações 

concretas; 

• Requer planejamento 

minucioso. 

 
Fonte: UNESCO/UNEP/IEEP 

 

 

 



 

 

40 

4.3. As Vantagens das Parcerias entre as Instituições de Ensino e Projetos 

Pedagógicos de Educação Ambiental  

 

O papel das Organizações Não Governamentais (ONGs) no espaço nacional brasileiro 

vem se ampliando e focalizando os problemas socioambientais. Atuando em caráter 

organizado, as ONGs possibilitam a  implementação da democracia participativa de maneira 

formal e informal, são gestoras de movimentos populares, e têm como foco sociopolítico a 

substituição dos padrões atuais de desenvolvimento, por outro ambiental saudável e 

sustentável. Deste modo, o papel das ONGs é sensibilizar para as responsabilidades sociais e 

apoiar os esforços para a qualidade de vida. (MOREIRA, 1998) 

Os professores têm grande dificuldade de colocar em prática as diretrizes educativas 

para a Educação Ambiental, determinadas pelos PCNs, que estabelecem como um trabalho 

transdisciplinar pode ser desenvolvido, de forma mais abrangente e integral. Neste sentido, a 

parceria estabelecida com o Projeto  CAS, pode ser um caminho facilitador. 

A análise dos movimentos sociais na atualidade demonstra que essas atitudes sociais 

têm vínculos na concepção de transformação das condições existentes, a partir da 

sensibilização individual e coletiva, da responsabilidade social de entidades públicas e 

privadas, instituições educacionais, ONGs e outras formas de organização social. 

As abordagens dos fatores sociopolíticos e ambientais são resultantes das concepções 

de democracia e participação social relacionadas com as experiências nos movimentos 

sociais, com vistas à qualidade de vida, em um processo participativo que possui células em 

vários setores (sindicatos, associação de bairros, entidades filantrópicas, etc.). 

As eficientes formas de participação sociopolítica envolvem os agentes educacionais, 

e nesse contexto, a escola é o eixo de formação dos alunos, em uma correlação entre a 

educação formal e seus conteúdos, com as experiências práticas da vivência sociopolítica e 

ambiental no estímulo à superação de comportamentos passivos. A participação social da 

escola nos processos sociopolíticos estimula a superação da exclusão social. Nesse contexto, a 

exclusão é definida como não-participação. (TRAVASSOS, 2006) 
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 4.3.1.  O papel do CAS nas parcerias com as instituições de ensino 

 

O surgimento das CAS – Células de Atitude Social, nas escolas é parte integrante do 

fortalecimento da participação sociopolítica dos educandos para o envolvimento em ações de 

responsabilidade social e ambiental, no espaço educativo formal e informal, na medida em 

que permite a vivência de experiências sociais na comunidade, via os processos de 

compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas no 

processo de construção do saber em profunda inter-relação com a realidade social. 

A atuação do CAS (Célula de Atitude Social) se faz diretamente nas escolhas em 

condutas diretivo-pedagógicas que orientam as ações em Educação Ambiental. A atuação 

sociopolítica da ACGB na escola surge como entidade de fomento à participação de todos 

aqueles que tomam parte do processo de educação, cultura e desenvolvimento.  

Os alunos ativistas interessados podem participar das campanhas como células ativas 

(CAS) nas escolas. Essa união com a escola é fundamental para continuidade da campanha, 

afinal o “organismo” – ACGB não se promove sem suas “células” – CAS. A ACGB espera 

que com o projeto da CAS, a motivação para o trabalho social se amplie principalmente nos 

espaços mais significativos, como a escola, iniciando um processo crescente de consciência 

para cidadania.  

Um dos papéis da educação ativa na escola pública é buscar integrar ações práticas  de 

educação ambiental, voltadas para os alunos e suas famílias, que possam demonstrar a 

importância da reciclagem nas comunidades. Leva-se em consideração que uma educação 

direcionada para a cidadania poderá promover mudanças qualitativas na vida dos alunos, da 

escola e da comunidade. 

O papel do CAS é incentivar a participação sociopolítica da escola através da criação 

de Células Ativas Sociais dentro das escolas em contínuo movimento. Considera-se que 

houve um grande desenvolvimento da urbanização e modernização promovendo o aumento 

das cidades e como conseqüência, o aumento do lixo e da redução da qualidade de vida. 

Assim, as cidades passaram a ficar expostas a sérios perigos ambientais produzidos 

por estes desmandos. As classes sociais de baixa renda sofrem com a moradia em áreas de 

risco de contaminação por lixos. Portanto, o objetivo do CAS é sensibilizar os alunos quanto à 

responsabilidade em manter o ambiente escolar sempre limpo e o lixo separado conforme seu 

material, além da participação efetiva em todas as campanhas realizadas em nível nacional. 
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As relações sociais que se estabelecem na escola, na família, no trabalho e na 

comunidade possibilitam que o indivíduo tenha uma percepção crítica de si e da sociedade, 

podendo, assim, entender sua posição e inserção social e construir a base de respeitabilidade 

para com o próximo. 

O CAS incentiva a escola pública a ser cidadã e a ter um papel social relevante na 

comunidade. Compreende-se que as relações estabelecidas em cada campo educativo, formal 

ou não, constituem espaços pedagógicos de exercício da cidadania. Tal compreensão política 

da educação só é legitimada na modernidade, a partir do momento em que pressupõe que a 

educação se insere na história cultural das pessoas e das comunidades e que politicamente 

sejam resultantes de processos dinâmicos construídos e transformados por sujeitos históricos, 

ou seja, o cidadão quer em suas ações individuais, quer coletivas ou sociais. 

As ações propostas pelo CAS se forem desenvolvidas na escola, permitirão a 

ampliação de uma cultura de sustentabilidade que passa necessariamente pelo compromisso 

das políticas públicas com o questionamento dos valores e obviedades da sociedade de 

consumo, pelo estímulo à escola ecológica, com grupos de alunos engajados na manutenção 

de princípios educativos com base em projetos de ação, para a melhoria da qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 III. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

  Procedimento Metodológico   

 

             Este é um trabalho de natureza teórico- prática que se fundamenta em uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema da Educação Ambiental e em aspectos relevantes da legislação 

vigente, até aqui apresentados. 

             O foco essencial dessa pesquisa é o estudo da legislação e sua aplicabilidade nas 

Instituições de Ensino, assim como analisar a metodologia de ensino por meio de Projetos 

Pedagógicos que a respaldam. 

 Outro ponto de extrema importância a ser levantado é como a Educação Ambiental como 

tema transversal dentro do currículo poderá ser proposta e apontamos o caminho construído 

pelo Projeto CAS, como uma viabilização possível. O material utilizado na realização do 

estudo de caráter bibliográfico constituiu-se de pesquisas com os seguintes materiais: 

Projetos, Consulta da Legislação específica sobre Educação Ambiental e análise da 

aplicabilidade.  

Após a realização dessas analises, apresento como Proposta de Intervenção um Projeto 

de Assessoria Pedagógica com o objetivo de trabalhar a Educação Ambiental iniciando pela 

minimização de resíduos nas Instituições de Ensino.     
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 IV. PLANO DE INTERVENÇÃO: ASSESSORIA PEDAGÓGICA  

 

Efetivação da Política de Educação Ambiental Através da Implantação de um Programa 

de Minimização de Resíduos Sólidos 

  1. APRESENTAÇÃO 

A partir da previsão legal[1], o presente Projeto visa assessorar as Instituições de 

Ensino de competência do Município de São Paulo, na efetivação da Política de Educação 

Ambiental, propondo medidas pedagógicas, num trabalho de sensibilização dos atores da 

instituição de ensino envolvendo iniciativas com base nas diretrizes estabelecidas na Política 

Nacional de Educação Ambiental – PNEA 

A PNEA estabelece no artigo segundo que: “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[2] e não-formal”. 

A opção por desenvolver um projeto de assessoria em instituições de ensino é por 

considerar a escola o espaço social e o local onde o aluno dará seqüência ao seu processo de 

socialização. O que nela se faz se diz e se valoriza representa um exemplo daquilo que a 

sociedade deseja e aprova. Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos 

na prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos 

responsáveis. 

[1] Lei Federal nº 9.795 de 1999; Lei Estadual (SP) nº 12.780 de 2.007; Lei Municipal (SP) nº 

13.724 de 2.004 e nos Decretos: Federal nº 4.281 de 2.002 e Municipal (SP) 45.656 de 2.004. 

[2] O art. 9 da PNEA define educação ambiental no ensino formal (educação escolar), como 

sendo aquela desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e 

privadas, englobando: educação básica; educação superior; educação especial; educação 

profissional e educação de jovens e adultos. 
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A grande questão que norteou este projeto é muito evidenciada nos estudos  de E.A 

(Educação Ambiental) e aponta para a sensibilização dos agentes internos e externos das 

Instituições de Ensino, evidenciando os impactos ambientais dos resíduos que produzimos. 

A coleta de recicláveis é apenas uma das frentes de um objetivo maior que é reduzir ao 

máximo a quantidade de resíduos gerados, seguindo um principio que obedece a lógica do 

menor impacto ambiental. O chamado principio dos 3R’s. Primeiro R para Redução (do 

desperdício e do consumo de itens desnecessários) segundo R para Reutilização (de materiais 

que podem ser de alguma forma reaproveitados) para então encaminhá-los para Reciclagem.  

            Pouco se pensa sobre o assunto, mas a reciclagem é praticada desde o começo da 

revolução industrial, por uma simples razão, economia de materiais e matérias primas. 

Contudo esta era até meados do século XX uma prática estritamente associada aos ganhos e 

gastos da empresa, porém com a emergência da questão ambiental, a sociedade civil passa a 

exigir dos produtores e de todos os setores da sociedade, uma prestação de contas ao ambiente 

que se degrada para garantir a reprodução do chamado desenvolvimento. 

Nesse contexto passa-se a adotar medidas de contenção dos impactos, não 

necessariamente ligados diretamente aos gastos com materiais, o que não deixa de representar 

ganhos econômicos, já que se percebe que a boa prática e a consciência ambiental destacam e 

agregam valor aos ativos da Instituição. 

O enfoque para a minimização de resíduos foi eleito como foco do trabalho de 

assessoria em Instituições de Ensino, pois em grande parte os impactos ambientais em centros 

urbanos estão relacionados à geração de resíduos além de ser o tema mais palpável para 

trabalhar conteúdos que transitam por todas as matérias do currículo formal. 
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 2. OBJETIVOS DO PROJETO  

.         O objetivo dessa assessoria pedagógica é oferecer esse Projeto de Minimização de 

Resíduos às  instituições escolares que não possuem a coleta seletiva, promovendo a 

mudança comportamental dos envolvidos, não só internamente, mas em todo seu núcleo 

agora e futuramente. Incentivar uma série de outras boas práticas ligadas à cidadania, 

tornando-os multiplicadores destas e de outras ações ambientais. 

Internamente sensibilizar os atores envolvidos com a Instituição de Ensino, para os 

impactos ambientais causados pela geração de resíduos. Propor ações que promovam uma 

mudança dos valores, aliando-os ao que a sociedade acredita ser modelo para um futuro 

sustentável. Externamente estimular a multiplicação destas práticas em outros lugares 

(residência, local de trabalho dos pais e parceiros).  

  3. METODOLOGIA  

Considerando a Educação Ambiental um processo contínuo e cíclico, o método 

utilizado pelo Projeto de Educação Ambiental para desenvolver a implantação do Programa 

de Minimização de Resíduos, conjuga os princípios gerais básicos da Educação Ambiental 

(SATO, 1995). 

 3.1. Princípios gerais da Educação Ambiental: 

�  Sensibilização: processo de alerta, é o primeiro passo para alcançar o 

pensamento sistêmico; Contudo, a sensibilização ainda é negligenciada em 

diversos momentos por todos os setores da sociedade, do público ao privado, 

no meu entendimento trata-se do principal eixo de trabalho quando se fala em 

minimização de resíduos.  

�  Compreensão: conhecimento dos componentes e dos mecanismos que regem 

os sistemas naturais; 

� Responsabilidade: reconhecimento do ser humano como principal 

protagonista; 

� Competência: capacidade de avaliar e agir efetivamente no sistema; 
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� Cidadania: participar ativamente e resgatar direitos e promover uma nova 

ética capaz de conciliar o ambiente e a sociedade. 

  4. PLANO DE AÇÃO  

� Levantamento do perfil ambiental da escola (Anexo II) 

� Lixo (redução, reutilização e reciclagem); 

� Lixo Hospitalar (destinação); 

� Noções de saúde (higiene, prevenção de doenças); 

� Cidadania (direitos do cidadão), etc. 

Os participantes desenvolverão a consciência sobre a importância de preservar o meio 

ambiente, como mecanismo fundamental para a qualidade de vida do planeta. 

        Será montada uma comissão de voluntários, sendo eles, alunos, funcionários, pessoas 

da comunidade, que serão responsáveis pela gestão e manutenção do projeto. Todos serão 

convidados para integrar-se ao programa, iniciando pela eleição da escolha do nome do 

projeto e uma figura (mascote, logo) que simbolize o mesmo. 

A campanha deve levar um nome representativo e objetivo, atrelados à missão da 

instituição, sendo formalizado através de um programa oficial para que as ações sejam ainda 

mais palpáveis e notadas, conferindo credibilidade. 

           4.1. Campanha: 

O programa deve ser trabalhado nas Instituições através da figura de um gestor 

interno, ou de uma comissão com representantes no maior número de setores possíveis, 

devendo ser capacitados e responsáveis pelo aprimoramento continuo da campanha em quatro 

frentes principais: 

1. Capacitação da equipe de limpeza. Estes precisam de treinamento específico para a nova 

função. Para isto promover encontros educativos é uma boa estratégia; 
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2. Sensibilização dos participantes. Para que a ação funcione os participantes devem estar 

conscientes da importância da coleta, mais do que isso, motivados a participar. Esta é tarefa 

que exige tempo e uma série de estratégias que impinjam mudanças duradouras como 

palestras, atividades lúdicas, estímulos visuais e gestão compartilhada delegando 

responsabilidades ao gerador; 

3. Monitoramento da qualidade dos resíduos depositados. Estes devem estar sempre limpos e 

secos. Para o monitoramento recomenda-se a aquisição de luvas e aventais. 

4. Divulgação permanente da campanha através de material impresso ou eletrônico. Um 

boletim periódico ou mural com informações relacionadas como, por exemplo, os resultados 

do diagnóstico são estratégias interessantes. 

Ao implementar um projeto de educação para o ambiente, a partir da Implantação do 

Programa para Minimização de Resíduos  estaremos facilitando à população da Instituição 

envolvida  uma compreensão fundamental dos problemas existentes, da presença humana no 

ambiente, da sua responsabilidade e do seu papel crítico como cidadãos de um país e de um 

planeta. Desenvolveremos assim, as competências e valores que conduzirão a repensar e 

avaliar de outra maneira as suas atitudes diárias e as suas conseqüências no meio ambiente em 

que vivem. 

Através de atividades e ações programadas, objetivamos promover a sensibilização da 

população dessa Instituição de ensino para ações comprometidas com o meio em que vivem.  

Nesse caso foi pensado um plano de ação simplificado que não exige grande 

investimento em materiais humanos ou de infra-estrutura.  

Há duas possibilidades para gestão interna:  

1. Coletores diferenciados para abrigar cada tipo de resíduo (plástico, metal, vidro, papel, 

além do lixo comum);  

2. Dois tipos de coletores apenas, para recicláveis e não reciclável. 
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Sugiro que as escolas trabalhem com a segunda opção por diversas razões: a coleta 

seletiva municipal trabalha dessa forma, nesse caso a coleta diferenciada não tem efeito, pois 

os recicláveis são misturados durante o transporte até as centrais de triagem. Nas centrais os 

recicláveis são separados em diversos tipos de materiais, por exemplo, o plástico é triado em 

sete categorias; se gasta muito com a compra de coletores e sacos plásticos diferenciados se a 

coleta for para cada reciclável. 

  5. Encaminhamento 

          Após coletados os recicláveis podem ter destinos diferentes de acordo com a 

conveniência das Instituições de Ensino: 

1. Participação junto ao Programa de Coleta Seletiva Municipal. Nesse caso o logradouro 

deve ser cadastrado junto o Limpurb (Departamento de Limpeza Urbana de São Paulo) para 

que a coleta possa ser feita por uma das concessionárias da prefeitura no sistema porta a porta. 

Para cadastrar o endereço e solicitar contêiner caso haja necessidade, deve-se entrar em 

contato com o Limpurb pelo tel. 156 ou e-mail limpurb@sac.prodam.sp.gov.br A coleta é 

feita semanalmente normalmente em período alternado com a coleta do lixo comum. Com 

essa opção os gastos se resumem a compra de coletores e sacos e confecção de material de 

divulgação se houver necessidade; 

2. Doação para cooperativas e instituições de caridade que triam e vendem o material. 

Existem inúmeras instituições como essas na cidade de São Paulo, mas poucas coletam os 

recicláveis in locu, ou seja, deve-se somar a esta opção prováveis gastos com transporte dos 

recicláveis até os pontos de coleta; 

3. Venda do material para empresas de reciclagem ou atravessadores. Essa é uma opção muito 

praticada, até mesmo antes de se falar no tema reciclagem. A principal vantagem é a 

possibilidade de obter renda com a venda do lixo, porém esta é uma renda ínfima que não 

seria capaz nem de cobrir os gastos gerados com a compra de materiais para a coleta, muitas 

vezes ela é transformada em caixinha de natal ou pequena festa de fim de ano. Existem ainda 

alguns perigos nessa opção, pra valer a pena financeiramente o material deve ser triado no 

local para agregar valor à venda, ou seja, mais investimentos em infra-estrutura e mais 
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complicações logísticas. Negligencia-se o importante papel da inclusão de catadores urbanos 

que são excluídos dos benefícios da venda, onde mesmo organizados e formalizados 

dificilmente obtêm dois salários mínimos com seu trabalho nas centrais de triagem. 

 6.  Fechamento  

      Resumidamente este é um plano de ação para efetivamente reduzir a quantidade de 

resíduos gerados pelas instituições de ensino, aliando boa gestão compartilhada de resíduos e 

um plano inteligente de sensibilização. 

  7. Plano De Custo 

RECURSOS HUMANOS CUSTO 

 Minha Assessoria Pedagógica para 

implantação: 

Trabalho Voluntário 

Educadores Ambientais para palestras e 

orientações  

Parceria com USP Recicla  (nenhum 

custo) 

Gestores do Programa na Instituição 

(atores da mesma) 

 

Nenhum custo extra 

 

RECURSOS FÍSICOS CUSTO 

Espaço da própria Instituição Nenhum custo extra 

 

RECURSOS MATERIAIS CUSTO 

Coletores plásticos, no mínimo dois, um 

para lixo orgânico e um para recicláveis 

Em média R$ 80,00 cada unidade. 

Material de Divulgação (cartazes feito 

pelos alunos). 

Jornal e revistas antigos 

5 cartolinas R$ 2,00 

5 caixas de canetas Hidrográficas R$ 

57,50 
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Computador para apresentação do projeto 

na instituição (Notebook Z73 Dual Core 

T2390 1.86GHz 1GB 120GB DVD-RW 

14" Linux - Positivo) 

R$ 1499,00. 

Luvas para uso da equipe de limpeza, dois 

pares por pessoa. 

R$ 5,90 por unidade. 

Avental para uso da equipe de limpeza, 

dois por pessoa. 

R$ 12,00 por unidade. 
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 V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O resultado da pesquisa sobre Educação Ambiental, objeto de leis e projetos 

pedagógicos, conduziu-me à reflexão sobre a participação do pedagogo na elaboração e 

execução de projetos político pedagógicos e como um âmbito destes, a importância da 

realização de trabalhos pedagógicos com base em projetos transdisciplinares que possam 

garantir o ensino de temas abrangentes como a Educação Ambiental. 

Elaborar um projeto é produzir uma representação antecipatória, pois incide sobre uma 

ação a realizar e tem como conteúdo uma possibilidade de transformação.  Toda elaboração 

do projeto está ligada ao envolvimento numa ação particular de transformação do real. 

Portanto a elaboração do projeto deve ser pensada por todos os envolvidos no contexto onde 

será implantado.  

Verifica-se a importância da elaboração de projetos pedagógicos educacionais que 

sirvam de suporte para as ações de todos os envolvidos, sendo este o desafio do Pedagogo:  

mediar projetos educacionais que envolvam a participação dos atores sociais na construção do 

futuro de cada um e de todos.  

A realização do Projeto Político-Pedagógico é uma proposta importante para que os 

educadores e alunos possam desenvolver ações participativas na comunidade. Assim, o 

trabalho transdisciplinar favorece a noção de conhecimento integrado. É fundamental ao 

educando uma visão do conhecimento a partir da interdependência das relações que se 

estabelecem nos temas relativos ao meio ambiente nos mais diversos campos do saber. 

A cidadania planetária traz grandes desafios à humanidade que poderão ser sentidas 

em nível local, regional e global. Constata-se que a escola possui um papel social fundamental 

nos movimentos educativos embasados em problemas sociais que são gerados em nível local, 

mas que tem grande importância para o planeta, como medidas que reduzam os gasto 

excessivo de água e a escassez de água em nível planetário.  

A estratégia de criação de CAS – Células de Atitudes Sociais foi considerada um 

modelo de ação social relevante para colocar a escola e os alunos em plano de ação ativo 

diante da responsabilidade social de participar de projetos, com base em Educação Ambiental. 

Portanto, o CAS poderá ser a ferramenta de ação para favorecer o processo de sensibilização 

no ambiente escolar. Através da formação de alunos (Células) que possam se tornar pessoas 
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ativas em potencial ou multiplicadores de informações e de educação ambiental, além de 

estreitar as relações entre comunidade e escola, e levar conscientização à população. 

Em suma, entende-se que não basta somente a elaboração de um projeto, mas 

também a realização de um plano de ação, que leve em conta a lógica das possibilidades e 

probabilidades, a lógica das condições ambientais, que podem ou não estimular tal projeto. 

 Apropriando-me dos conteúdos estudados penso na atuação do Pedagogo frente aos 

Projetos de Educação Ambiental, como o elemento que irá sensibilizar para o compromisso 

com as ações propostas no projeto, antecipar as dificuldades e obstáculos (emergência de 

projetos substitutivos), pensar na operacionalização de estratégias de realização do projeto, e 

finalmente ter a consciência de que nenhum projeto é definitivo, portanto cabe aos próximos 

dar continuidade à pesquisa, onde espero ter contribuído de forma significativa. 
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ANEXO I 

 

LEI No 9.795, DE 27 DE ABRIL DE 1999.  

 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá 

outras providências. 

 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

        Art. 1o Entendem-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. 2o 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. 

        Art. 3o Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação 

ambiental, incumbindo: 

        I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição Federal, definir 

políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e 

melhoria do meio ambiente; 

        II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira integrada aos 

programas educacionais que desenvolvem; 

        III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, promover 

ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e 

melhoria do meio ambiente; 
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        IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e permanente na 

disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e incorporar a 

dimensão ambiental em sua programação; 

        V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover 

programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle 

efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo 

no meio ambiente; 

        VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação de valores, 

atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a prevenção, 

a identificação e a solução de problemas ambientais. 

        Art. 4o São princípios básicos da educação ambiental: 

        I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo; 

        II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência 

entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; 

        III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 

transdisciplinaridade; 

        IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais; 

        V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

        VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo; 

        VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e 

globais; 

        VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

        Art. 5o São objetivos fundamentais da educação ambiental: 

        I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos; 

        II - a garantia de democratização das informações ambientais; 

        III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental e social; 

        IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável, na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental 

como um valor inseparável do exercício da cidadania; 
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        V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e 

macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, 

fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, 

responsabilidade e sustentabilidade; 

        VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia; 

        VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como 

fundamentos para o futuro da humanidade. 

CAPÍTULO II 

DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Seção I 

Disposições Gerais 

        Art. 6o É instituída a Política Nacional de Educação Ambiental. 

        Art. 7o A Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além 

dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 

instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e organizações não-governamentais 

com atuação em educação ambiental. 

        Art. 8o As atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser 

desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por meio das seguintes linhas de 

atuação inter-relacionadas: 

        I - capacitação de recursos humanos; 

        II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; 

        III - produção e divulgação de material educativo; 

        IV - acompanhamento e avaliação. 

        § 1o Nas atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental serão 

respeitados os princípios e objetivos fixados por esta Lei. 

        § 2o A capacitação de recursos humanos voltar-se-á para: 

        I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 

educadores de todos os níveis e modalidades de ensino; 

        II - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especialização e atualização dos 

profissionais de todas as áreas; 

        III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental; 
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        IV - a formação, especialização e atualização de profissionais na área de meio ambiente; 

        V - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito 

à problemática ambiental. 

        § 3o As ações de estudos, pesquisas e experimentações voltar-se-ão para: 

        I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação da 

dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e modalidades de ensino; 

        II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão ambiental; 

        III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação dos 

interessados na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática ambiental; 

        IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área 

ambiental; 

        V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de 

material educativo; 

        VI - a montagem de uma rede de banco de dados e imagens, para apoio às ações 

enumeradas nos incisos I a V. 

Seção II 

Da Educação Ambiental no Ensino Formal 

        Art. 9o Entende-se por educação ambiental na educação escolar a desenvolvida no 

âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando: 

        I - educação básica: 

        a) educação infantil; 

        b) ensino fundamental e 

        c) ensino médio; 

        II - educação superior; 

        III - educação especial; 

        IV - educação profissional; 

        V - educação de jovens e adultos. 

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

contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino formal. 

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

currículo de ensino. 
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        § 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao aspecto 

metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de 

disciplina específica. 

        § 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, 

deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a 

serem desenvolvidas. 

        Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação de professores, 

em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

        Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formação complementar em 

suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos 

princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. 

        Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus 

cursos, nas redes pública e privada, observarão o cumprimento do disposto nos arts. 10 e 11 

desta Lei. 

 

Seção III 

Da Educação Ambiental Não-Formal 

        Art. 13. Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas educativas 

voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e 

participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 

        Parágrafo único. O Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará: 

        I - a difusão, por intermédio dos meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de 

programas e campanhas educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio 

ambiente; 

        II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-

governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação 

ambiental não-formal; 

        III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de 

educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não-

governamentais; 

        IV - a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação; 
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        V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de 

conservação; 

        VI - a sensibilização ambiental dos agricultores; 

        VII - o ecoturismo. 

CAPÍTULO III 

DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

        Art. 14. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo de 

um órgão gestor, na forma definida pela regulamentação desta Lei. 

        Art. 15. São atribuições do órgão gestor: 

        I - definição de diretrizes para implementação em âmbito nacional; 

        II - articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área de 

educação ambiental, em âmbito nacional; 

        III - participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos na área 

de educação ambiental. 

        Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e 

nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, 

respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. 

        Art. 17. A eleição de planos e programas, para fins de alocação de recursos públicos 

vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental, deve ser realizada levando-se em 

conta os seguintes critérios: 

        I - conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de 

Educação Ambiental; 

        II - prioridade dos órgãos integrantes do Sisnama e do Sistema Nacional de Educação; 

        III - economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos a alocar e o 

retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto. 

        Parágrafo único. Na eleição a que se refere o caput deste artigo, devem ser 

contemplados, de forma eqüitativa, os planos, programas e projetos das diferentes regiões do 

País. 

        Art. 18. (VETADO) 

        Art. 19. Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio ambiente e 

educação, em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos às ações de 

educação ambiental. 
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CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

        Art. 20. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias de sua 

publicação, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de 

Educação. 

        Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 27 de abril de 1999; 178o da Independência e 111o da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 

Paulo Renato Souza  

José Sarney Filho  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 28.4.1999 
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ANEXO II 

LEVANTAMENTO DO PERFIL AMBIENTAL DA INSTITUIÇÃO  

 Instituição de Ensino: Nome, Endereço e contatos       

Diretor (a)   

Quantos professores atuam na escola? 

Quantos alunos estão matriculados? 

A escola desenvolve projetos na área ambiental?  (   ) Sim         (   ) Não 

Quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente? 

Quantos professores estão envolvidos no desenvolvimento dos projetos? 

Como é a participação e o envolvimento dos alunos nos projetos? 

Quais são as principais dificuldades encontradas pelos professores que desenvolvem projetos? 

A comunidade externa participa do Projeto?  ONGS, Comissão de Pais etc.   

A escola possui área arborizada, horta, ou outros espaços que poderão ser utilizados para 

trabalhar Educação Ambiental? 

Na escola existe o processo de separação do lixo produzido pela comunidade escolar? 

O que é feito com o lixo separado? A escola realiza visitas a campo, para trabalhar a realidade 

local? 

 

 


