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RESUMO: A escola sempre esteve em permanente processo de transformação, assim como 
a economia, a política, a cultura e a religião. Os embates acontecidos nessas esferas, 
contribuíram para arquitetar e montar o  complexo quebra-cabeça que é a educação brasileira. 
Dessa forma, este artigo tem por objetivo versar acerca da problemática da inserção da 
Educação Ambiental nesse espaço tão controverso, uma vez que, desde 1999, por meio  da lei 
9795/99,  está prevista sua implementação em todos os níveis e modalidades de ensino. 
Buscamos primeiramente, em linhas gerais, tratar sobre o neoliberalismo  no mundo e no 
Brasil, nos aspectos econômicos, políticos, sociais  e educacionais, para posteriormente tratar 
da EA nesse contexto. A metodologia utilizada até o momento foi a pesquisa bibliográfica, 
cujas fontes são leis, livros, artigos e dissertações. Na fase empírica,  trataremos de como essa 
temática vem sendo trabalhada no cotidiano da escola e da sala de aula.    

Palavras-Chave: Educação Ambiental, Neoliberalismo, Globalização. 

 

RESUMEN: La escuela  siempre ha estado en constante proceso de transformación, así 
como la economía, la política, la cultura y la religión. Los conflictos que ocurrieron en estos 
ámbitos, han contribuido para plantear y montar el complejo rompecabezas que es la 
educación brasileña. De esta manera, este artículo tiene por objetivo relacionar el problema de 
la inserción de la Educación Ambiental en esta zona tan controvertida, ya que, desde 1999, 
por medio de la ley 9795/99, está prevista su aplicación a todos los niveles y  los métodos de 
enseñanza. Estamos buscando en primer lugar, en líneas generales, tratar sobre el 
neoliberalismo en el mundo y en Brasil, en los aspectos económico, político, social y 
educativo, además, a continuación, hacer frente a la EA en este contexto. La metodología 
utilizada hasta el momento fue la investigación bibliográfica, cuyas fuentes son leyes, libros, 



2 
 

artículos y disertaciones. En la fase empírica, trataremos de como esa temática viene siendo 
trabajada en el cotidiano de la escuela y de la sala de clase.  

Palabras Clave: Educación Ambiental, Neoliberalismo, Globalización. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

              No mundo contemporâneo, a sociedade se desenvolve e se transforma a passos largos 

e com ela os problemas de diferentes ordens afetam todas as organizações sociais. Com o 

atual modelo de vida adotado, os valores se revertem em cifras e o mundo globalizado cria 

“ilhas de luxo” em meio a continentes de pobreza, miséria e degradação. Obviamente, a 

educação não foge à influência desse paradigma.  

              Sabemos que, ao longo da história, a educação escolar foi (re)organizada e 

modificada de acordo com as transformações que ocorrerem na sociedade, tanto no aspecto 

social, quanto político, econômico e religioso. Desse modo, a educação é segundo Nunes 

(1984), “[...] um fato social e, assim, ligada à estrutura sócio-econômica vigente, o que, 

porém, não impede que com ela entre em confronto e a possa superar no decorrer do processo 

histórico”. 

    A partir do momento que se estabelece a educação como “fato não preestabelecido, 

mas variando segundo as condições vividas no decorrer do processo histórico” (NUNES, 

1984), em linhas gerais o legislador, no âmbito do neoliberalismo, na era da globalização, 

implanta, como temática transversal, a Educação Ambiental no ensino formal, que, segundo a 

Lei 9795/99 “deve abranger o currículo das instituições de ensino público e privado, 

englobando: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Superior, 

Educação Especial, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos, todavia, ela não 

deve ser implantada como disciplina específica nos currículos”.  

    Entendemos como necessário fazer esse paralelo da educação ambiental relacionado-

a com o desenvolvimento econômico/social e com os avanços do conhecimento científico, em 

resposta às diversas necessidades da humanidade no seu processo de construção e 

transformação do mundo natural, social, cultural e ético. É necessário para entender, 

inclusive, como a elite econômica se serve de termos caros da esquerda comprometida com 

temas que versam sobre o cuidado com o planeta e a humanidade, para “camuflar” 
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ideologicamente a realidade concreta na qual o poder econômico se serve dos recursos 

naturais em seu proveito em detrimento dos menos favorecidos. 

    Nessa perspectiva, realizar-se-á a pesquisa com os docentes de uma turma concluinte 

do ensino fundamental do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe com o 

objetivo de verificar em que medida o tema transversal meio ambiente, ancorado numa 

dimensão de educação ambiental, está presente no discurso e na prática destes. 

2  O NEOLIBERALISMO E AS IMPLICAÇÕES SOCIAIS 

 

             De acordo com Anderson (1995), “o neoliberalismo nasceu logo depois da II Guerra 

Mundial, na região da Europa e da América do Norte onde imperava o capitalismo. Foi uma 

reação teórica e política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar”.  

             Esse processo teve início com a publicação do texto de Friedrich Hayek intitulado “O 

Caminho da Servidão”, em 1944, o qual traçou um panorama desolador para a economia, 

colocando que a social-democracia moderada inglesa estava conduzindo-a para uma servidão 

moderna. 

              Ainda segundo Anderson, nessa década de 50 e 60 o capitalismo estava no auge e 

acreditava-se que os avisos neoliberais dos perigos que representavam qualquer regulação do 

mercado pelo estado não eram verossímeis. Foi só com a chegada da crise do modelo 

econômico em  1973, quando houve uma profunda recessão, que as idéias neoliberais 

passaram a ganhar terreno. 

              E quais eram essas idéias? Anderson aponta que: 

 

A estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. 
Para isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção dos 
gastos com bem-estar e a restauração da taxa “natural” de desemprego, ou 
seja, a criação de um exército de reserva de trabalho para quebrar os 
sindicatos e reformas fiscais, significando, reduções de impostos sobre os 
rendimentos mais altos e sobre as rendas. Desta forma, uma nova e saudável 
desigualdade iria voltar a dinamizar as economias avançadas (1995, p. 11). 
 
 

A hegemonia desse panorama não se realizou tão rapidamente, levou mais de uma 

década. Foi somente em 1979, na Inglaterra, com a eleição do governo Thatcher que o 

programa neoliberal foi efetivamente posto em prática num país com regime de capitalismo 

avançado. Em 1980, Reagan chegou à presidência dos estados Unidos. Em 1982, Khol, na 

Alemanha. Em 1983, Schluter na Dinamarca. Em seguida, quase todos os países do norte da 

Europa ocidental, com execessão da Suécia e da Áustria, também viraram à direita. 
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             Segundo Anderson (1995) “o impacto do triunfo neoliberal no leste europeu tardou a 

ser sentido em outras partes do globo, particularmente, pode-se dizer, na América Latina, que 

hoje em dia se converte na terceira grande cena de experimentações neoliberais. 

             O neoliberalismo torna-se uma ideologia dominante em todo o mundo e procura 

responder à crise do capitalismo interligando as economias crescentes das nações 

industrializadas por meio do comércio e das novas tecnologias.  

             Enquanto o liberalismo clássico, da época da burguesia nascente, propunha os direitos 

do homem e do cidadão, entre os quais, o direito à educação, o neoliberalismo, enfatiza mais 

os direitos do consumidor do que as liberdades públicas e democráticas e contesta a 

participação do estado no amparo aos direitos sociais. Segundo Burbules e Torres:  

 

O estado neoliberal, particularmente, nas sociedades mais desenvolvidas e 
nos países em desenvolvimento que lutam para imitá-las, caracteriza-se por 
reduções drásticas em gastos sociais, pela destruição desenfreada do 
ambiente, por revisões regressivas do sistema fiscal, limites frouxos para o 
crescimento empresarial, ataques amplos contra o trabalho organizado e 
mais gastos com infra-estrutura militar (2004, p. 15). 

 

              Isto posto, o que chama a atenção é a regressão do campo social e político, 

correspondendo a um mundo em que o senso social e a solidariedade atravessaram uma 

grande crise. Por isso dizemos que foi uma ideologia neoconservadora social e política, 

afinando-se facilmente na sociedade administrada dos chamados países avançados, em que o 

cidadão foi reduzido a mero consumidor, e cresceu no Brasil e em outros países da América 

Latina, vinculando-se à cultura política predominantemente conservadora.  

             É preciso lembrar que o neoliberalismo precisava de um Estado forte para promover 

seus próprios interesses. O capital necessitava de um Estado intervencionista forte 

principalmente nas áreas de educação e capacitação – campo em que se produz uma força de 

trabalho ideologicamente submissa, mas tecnicamente capacitada. A produção social da força 

de trabalho é crucial para o capitalismo que precisa extrair maior valor excedente possível da 

força de trabalho de seus trabalhadores. 

             A burguesia, ao conceber a força de trabalho como mercadoria e por extensão o 

próprio trabalhador, faz com que este perca o seu status de sujeito e se torne objeto no 

processo de trabalho, dando assim, origem ao trabalho alienado, o qual, segundo Marx, não é 

criativo, isto é, não garante a satisfação das necessidades básicas, mas apenas a satisfação das 

necessidades da burguesia, ou seja, necessidades exteriores ao trabalhador.  
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             Desse modo, na sociedade de classe, o capital necessita submeter o trabalhador aos 

seus interesses e o faz através da coerção. Esse processo empreendido pela burguesia consiste 

em última análise numa dupla exploração: exploração extensiva e extração da mais-valia 

absoluta, o que equivale dizer, na subordinação real do trabalho ao capital, o que confere a 

este, além do poder econômico, o poder técnico sobre o trabalho. Por conseguinte, na 

sociedade capitalista, existe além da divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, o 

controle hierárquico do processo produtivo, o que permite ao capital explorar o trabalho. 

              Assim, de acordo com Anderson (1995), o neoliberalismo partia do pressuposto de 

que a economia internacional era auto-regulável, que venceria as crises e, progressivamente, 

distribuiria benefícios pela aldeia global, sem a necessidade de intervenção do Estado. 

Enquanto o liberalismo tinha por base o indivíduo, o neoliberalismo alicerçava-se na base das 

atividades do FMI, do Banco Mundial, dos grandes conglomerados e das corporações 

internacionais. A liberdade que postulava era a liberdade econômica das grandes 

organizações, desprovida do conteúdo político democrático proposto pelo liberalismo 

clássico. Liberalização do comércio, produtos internacionais, novas tecnologias de 

informação e comunicação, privatização, começaram a modificar o desempenho dos 

mercados dos países europeus, latino-americanos, africanos e dos ex-países socialistas.  

             Dessa forma, segundo Anderson, o neoliberalismo foi 

 

um movimento ideológico, em escala verdadeiramente mundial, como o 
capitalismo jamais havia produzido no passado. Trata-se de um corpo de 
doutrina coerente, autoconsciente, militante, lucidamente decidido a 
transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua 
extensão internacional (1995, p. 22). 

 

             Ainda de acordo com o autor, podemos fazer um balanço sucinto acerca da atuação 
do neoliberalismo no mundo ao constatarmos  que: 

 

Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguindo nenhuma 
revitalização básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o 
neoliberalismo conseguiu muitos dos seus objetivos, criando sociedades 
marcadamente mais desiguais, embora não tão desestatizadas como queria. 
Política e ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou êxito num 
grau com o qual seus fundadores provavelmente jamais sonharam, 
disseminando a simples idéia de que não há alternativas para os seus 
princípios, que todos, seja confessando ou negando, têm de adaptar-se a suas 
normas ( ANDERSON, 1995, p. 23). 
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3 GLOBALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO 

 

             O neoliberalismo desencadeou o estabelecimento de uma nova ordem institucional 

nos campos da política e economia. Essas mudanças estão relacionadas com o processo de 

globalização. Na verdade, o conceito de globalização vem sendo empregado, desde o 

princípio dos anos de 1980, para explicar a realidade mundial.  

             Embora não seja um conceito novo, pois desde o final do século XV, as relações 

sociais foram, ao longo do tempo, globalizando-se com o desenvolvimento do mercado 

mundial, fazendo com que as nações, de alguma forma, se interligassem. De acordo com 

Burbules e Torres (2004), “podemos localizar as origens da globalização há mais de um 

século, com mudanças nas tecnologias de comunicação, nos padrões de migração e nos fluxos 

de capital”. Com o crescimento no processo global entre os países, intensificaram-se as 

desigualdades sociais, pois, a globalização das economias provocou uma crescente 

fragmentação e heterogeneidade dos mercados, induzindo-os à descentralização e à 

desconcentração do processo de produção. 

              A globalização econômica, associada ao neoliberalismo, repensou a formação 

educacional dos indivíduos, vindo a afetar principalmente a classe mais pobre, que sofreu 

com a postura elitista e seletiva que a educação assumiu no Brasil. Nesse viés, segundo 

Gentili (1998), a educação foi transferida da esfera da política para a esfera do mercado, 

negando sua condição de direito social e transformando-a em uma possibilidade de consumo 

individual, variável segundo o mérito e a capacidade dos consumidores. 

              Nessa perspectiva, de acordo com Burbules e Torres:  
 

Os sistemas organizados de educação operam sob a égide de um  Estado-
nação que controla, regula, coordena, comanda, financia e certifica o 
processo de ensino e aprendizagem. Não é de surpreender que um dos 
principais propósitos de um sistema educacional projetado dessa forma seja 
criar um cidadão leal e competente (2004, p. 12). 

 

             Com o distanciamento entre os países ricos e pobres aumentou também a dependência 

desses em relação àqueles. Dita as regras quem tem maior poder econômico e este significa, 

cada vez mais, poder político. Nesse caso, as políticas educacionais foram projetadas e 

implantadas segundo as exigências da produção e do mercado. O exemplo mais nítido dessa 

influência na educação foram as políticas dos órgãos internacionais, como o Fundo Monetário 

Internacional e o Banco Mundial. O discurso desses órgãos remete para a qualidade total na 
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educação, cujos investimentos e benefícios são projetados e calculados da mesma maneira 

como se procede em uma empresa. 

             Nesse sentido, o mercado passou a exigir pessoas polivalentes, flexíveis, ágeis, com 

visão do todo, que falassem, lessem e escrevessem em vários idiomas, enfim que possuíssem 

habilidades múltiplas. Quem não estivesse capacitado de acordo com as exigências do 

mercado estaria excluído do processo produtivo e isso significava desemprego, miséria, fome, 

doença. 

              As importâncias que adquiriram, nessa nova realidade mundial, a ciência e a 

inovação tecnológica, levaram os estudiosos a denominarem essa sociedade de sociedade do 

conhecimento ou sociedade tecnológica. Isso significa dizer que o conhecimento, o saber e a 

ciência adquiriram um papel muito mais destacado.  

             As pessoas passaram a apreender nas ruas, com a televisão, nos vídeos, no 

computador e, cada vez mais se ampliaram os espaços de aprendizagem. Nesse período que 

foi marcado pela revolução tecnológico-científica, a centralidade do processo produtivo 

estava no conhecimento e, portanto, também na educação.  

             Essa centralidade se deu porque educação e conhecimento passaram a ser o ponto de 

apoio do capitalismo globalizado, força motriz e eixo da transformação produtiva do 

desenvolvimento econômico. São, portanto, bens econômicos necessários à transformação da 

produção, ao aumento do potencial científico e tecnológico e ao aumento do lucro e do poder 

de competição num mercado concorrencial que se queria livre e globalizado pelos defensores 

do neoliberalismo. Tornou-se clara, portanto, a conexão estabelecida entre 

educação/conhecimento/desenvolvimento/desempenho econômico. A educação foi, por 

conseguinte, um problema econômico na visão neoliberal, já que era o elemento central desse 

novo padrão de desenvolvimento. 

              O que se observou foi que houveram mudanças nos modos de gerenciamento e 

organização da produção nas empresas, isto é, da instituição do taylorismo e do fordismo 

passou-se a um novo modelo de perfil do trabalhador, com novas habilidades e competências, 

pois a globalização da economia e a ideologia neoliberal transformaram o mundo do trabalho 

e suas formas de produção.  

             Na pedagogia tecnicista, o importante era aprender; na nova pedagogia o importante 

era aprender a fazer. Ocorreram grandes inovações no campo das telecomunicações, e tudo 

isto interferiu no âmbito educacional.  

             No Brasil, as políticas sociais, econômicas e educacionais continuaram se delineando 

de acordo com as propostas do mercado mundial. As palavras de ordem eram: modernização 
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na educação, produtividade, eficácia e competência. Valorizaram-se mais do que nunca a 

formação multifuncional e a qualidade total. Essa última caracterizada pela saída do campo 

produtivo empresarial para o campo das políticas educativas e para a análise dos processos 

pedagógicos, que de acordo Gentili (2002) ocorreu quando houve a substituição, no campo 

educacional, do discurso da democratização pela da qualidade, sendo essa a expressão de 

certas opções políticas de cunho claramente conservador e de sentido reagente que 

hegemonizam o cenário latino-americano contemporâneo. 

             Diante do exposto, coadunamos com alguns educadores contemporâneos que colocam 

a educação não somente como responsabilidade governamental, mas também de outros 

protagonistas: professores, alunos e pais. Por isso, a possibilidade crítica ainda pode ser 

visualizada. O comprometimento dos profissionais de educação com a construção de uma 

sociedade pautada em valores promovedores de humanização e cidadania é fundamental para 

reverter à lógica das políticas educacionais que foram sendo implantadas sucessivamente 

pelos governos. Para se construir uma nova sociedade, a estrutura social só será modificada na 

medida em que sejam transformadas as relações sociais que as sustentam. E nisso, a educação 

continua tendo uma grande influência e contribuição. 

 

 

4 PANORAMA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  X  NEOLIBERALISMO 

 

             Sabemos que a Educação Ambiental surgiu e transformou-se ao longo das últimas 

décadas, como resposta da educação para ajudar na resolução dos novos desafios colocados 

pelo próprio desenvolvimento das forças produtivas no final do século XX e início do XXI. 

    No entanto, questiona-se nos dias atuais: quais são os limites do crescimento e até 

quando o planeta suportará a subjugação que sofre pelo homem, alienado em função dos 

interesses materiais, alimentados pela lógica de mercado e políticas neoliberais? 

    Todos têm conhecimento de que as questões ambientais começaram a emergir como 

problema, pelos idos dos anos 70. Foi quando eclodiu no mundo um conjunto de 

manifestações, como por exemplo, a liberação feminina; a revolução estudantil de maio de 

1968 na França; o agravamento das condições políticas na América Latina através dos 

governos autoritários, em resposta às poderosas exigências das organizações democráticas dos 

povos na busca da obtenção de seus direitos à liberdade, ao trabalho, à educação, à saúde, ao 

lazer e à definição participativa de seus destinos. 
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             Naquela época em que se dançava o “Rock and Roll”, se escutava “Bossa Nova” e as 

pessoas se emocionavam com a canção de Geraldo Vandré “Para não dizer que não falei de 

flores”, o que acontecia no mundo?  

    Fortalecia-se o processo de implementação de modelos de desenvolvimento 

fortemente neoliberais, regidos pela norma do maior lucro no menor tempo possível, sob o 

pretexto da industrialização acelerada. Assim, houve a necessidade da apropriação cada vez 

mais violenta dos recursos naturais e humanos. 

    O processo de consolidação do capitalismo internacional, paralelo ao paradigma 

positivista da ciência (que a conduziu à fragmentação e à especialização excessiva) já não 

conseguia dar resposta aos novos problemas, caracterizados pela complexidade e pela 

interdisciplinaridade, no contexto de uma racionalidade meramente instrumental e uma ética 

antropocêntrica.  

   No âmbito educativo se processavam as críticas à educação tradicional memorística e 

às teorias tecnicistas, que visavam à formação de indivíduos eficientes e eficazes para o 

mundo do trabalho, aparecendo nesta época os movimentos de renovação em educação, com 

novas propostas.  

   Ainda não se falava de “educação ambiental”, mas, os problemas ambientais 

começavam a manifestar seus primeiros sintomas, mostrando a irracionalidade do modelo de 

desenvolvimento capitalista adotado pelas sociedades humanas. Ao mesmo tempo, na área do 

conhecimento científico, foram feitos alguns descobrimentos que ajudaram a perceber a 

emergente globalidade dos problemas ambientais.  

              É nesse emaranhado de acontecimentos que a Educação Ambiental, e é importante 

nos lembrar de como a elite também se apropriou desse discurso, é consolidada como questão 

a ser discutida no mundo todo, configurada desde os anos 60/70, por força de um conjunto de 

movimentos em defesa do meio ambiente que sem dúvida sensibilizou parcelas significativas 

da sociedade e suas respectivas instituições para essa questão. 

             A década de 60/70 foi o marco contemporâneo de ascensão dos movimentos sociais 

em defesa do meio ambiente. A força das reivindicações e a concretude real dos problemas 

ambientais funcionaram como uma poderosa pressão política sobre os Estados nacionais e 

organismos internacionais o que acabou resultando na I Conferência Mundial para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento em Estocolmo, na Suécia, promovida pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 1972.  

           Nessa Conferência compareceram mais de 100 representantes de Estado, o que não 

impediu uma participação paralela de cerca de 250 organizações da sociedade civil. Dessa 
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conferência da ONU resultaram inúmeros estudos e documentos e foi estabelecida uma 

agenda. A partir daí, houve uma sucessão de iniciativas desse tipo, até chegar-se à II 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio 

de Janeiro, em 1992. 

             O principal documento extraído da II Conferência foi a Agenda 21. Trata-se de um 

programa recomendado para os governos, agências de desenvolvimento, órgãos das Nações 

Unidas, organizações não governamentais e para a sociedade civil de um modo geral, para ser 

colocado em prática a partir de sua aprovação, em 14 de junho de 1992, ao longo do século 

XXI, em todas as áreas em que a atividade humana interfira no meio ambiente.  

             Uma característica desse documento, que tem caráter abrangente, foi incorporar uma 

série de decisões anteriores que vinham sendo tomadas em conferências específicas e 

temáticas, é o caso da Conferência Intragovernamental de Tbilisi sobre Educação Ambiental, 

organizada pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura) e pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), em 1977.  

             Essa Conferência é o referencial fundamental para a celebração da Educação 

Ambiental como prática a ser desenvolvida no cotidiano das sociedades, entendida como 

instrumento essencial de sensibilização para a centralidade do meio ambiente nas questões 

contemporâneas – num sentido mais amplo – e como prática que busca educar as pessoas para 

cuidarem melhor do meio ambiente – sendo este seu sentido mais restrito. 

   A Agenda 21 incorporou outros temas relacionados ao meio ambiente, como as 

decisões de Tbilisi sobre Educação Ambiental, no seu capítulo 36, que trata da promoção do 

ensino, da conscientização e treinamento em relação à questão ambiental. Um dos aspectos 

principais das recomendações da Agenda 21 sobre Educação Ambiental refere-se à 

reorientação do ensino formal no sentido de incorporá-la, salientando que:  

 

O ensino tem fundamental importância na promoção do desenvolvimento 
sustentável, para aumentar a capacidade do povo de abordar questões de 
meio ambiente e desenvolvimento. Tanto o ensino formal como o informal 
são indispensável para modificar a atitude das pessoas, para que estas 
tenham capacidade de avaliar os problemas do desenvolvimento sustentável 
e abordá-los. O ensino é também fundamental para conferir consciência 
ambiental e ética, valores e atitudes, técnicas e comportamentos em 
consonância com o desenvolvimento sustentável e que favoreçam a 
participação pública efetiva nas tomadas de decisão. Para ser eficaz, o ensino 
sobre o meio ambiente e desenvolvimento deve abordar a dinâmica do 
desenvolvimento do meio físico/biológico e do sócio econômico e do 
desenvolvimento humano (que pode incluir o espiritual) deve integrar-se em 
todas as disciplinas e empregar métodos formais e meios efetivos de 
comunicação (AGENDA 21, cap. 36, 1992). 
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    Com base nessas recomendações, acordadas em âmbito internacional, o Congresso 

Nacional instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental por meio da Lei nº 9.795, em 

27 de abril de 1999. A mesma define que a presença no ensino formal deve abranger a 

Educação Ambiental no currículo das instituições de ensino público e privado, englobando: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Superior, Educação 

Especial, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos. 

  A Educação Ambiental – por suas origens e em função das configurações diversas 

que foi assumindo – transcende o universo escolar. Vem se desenvolvendo em vários âmbitos 

sociais, pelas mais diferentes entidades e organizações que atuam numa gama incrível de 

temas associados à questão ambiental. Dessa forma, constitui uma experiência moldada num 

contexto extra-escolar, ou seja, a origem da Educação Ambiental não coincide com a das 

disciplinas tradicionais, que têm raízes nas universidades e na cultura acadêmica, de um modo 

geral. 

             Por que a Educação Ambiental na escola? Hoje, a escola está buscando formar 

cidadãos, conforme as referências dos Parâmetros Curriculares Nacionais, publicados pelo 

MEC, e da lei das Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB). Procura-se formar 

indivíduos que olhem e vejam a realidade, que a compreendam e tenham capacidade para 

criticá-la, que se preocupem com o destino coletivo e saibam se posicionar diante dos desafios 

do mundo. Para os cidadãos conscientes, tratar de meio ambiente torna-se uma tarefa inerente 

ao seu cotidiano, visto que é um tema universal e que dele depende a vida no planeta. A 

Educação Ambiental é um caminho para a formação de indivíduos em questões essenciais 

para a qualidade de vida e para a construção da cidadania tais como, solidariedade, saúde, 

ética, natureza, diversidade cultural de idéias e processos, sincronia e responsabilidade.            

             No entanto, as práticas sociais que se têm observado, num contexto global, são 

marcadas pelo descaso como o meio ambiente. Sob esta perspectiva, há necessidade de uma 

ressignificação de sentidos sobre educação ambiental, uma vez que, obviamente, somente o 

normativo não satisfaz, não cobre as necessidades de atuação para a eficácia de uma educação 

que se possa dizer eficaz e engajada, numa atuação ativa da sociedade para com o meio 

ambiente. De acordo com Charlot (2000), “o ser humano não aprende o que não tem sentido 

para ele, o que não lhe proporcionar prazer”. 

  Trabalhar a Educação Ambiental na escola exige, pois, novas bases sob as quais não 

eliminem sua força e conhecimentos obtidos na prática da vida corrente — aliás, essa é uma 

das virtudes que esse tema traz para o ensino formal —, mas que considerem que a 
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formalidade do ensino pode, também, trazer novas perspectivas para a Educação Ambiental. 

Quais perspectivas? As áreas/disciplinas podem possibilitar a organização dos conteúdos da 

EA segundo outros padrões e expor seus conhecimentos e práticas a outras formas de 

discussão. 

             Ao ingressar no universo do ensino formal, a Educação Ambiental tem o potencial de 

ganhar mais espaço para reflexão, ampliando sua contribuição na formação e construção de 

idéias e também de possibilitar a ação, que é a prática tradicional da EA, em outras 

experiências realizadas fora do mundo escolar. 

  A temática ambiental deverá estar, pois, presente nos currículos dos vários níveis de 

ensino, porém não de modo disciplinar, como acontecem nas outras áreas. Isso significa que a 

entrada do tema Meio Ambiente no cotidiano escolar se dará por meio da transversalização 

dos seus conteúdos. Além dos PCN’s, existe ainda, a Constituição Federal de 1988, que diz 

que a Educação é um direito de todos, visando ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Parece que a 

Constituição da República inspirou-se nas palavras de Durkheim (1965) para essa definição, 

pois o mesmo colocava que, “se a educação se apresenta como função coletiva, se tem por fim 

adaptar a criança ao meio social para o qual se destina – é impossível que a sociedade se 

desinteresse desse trabalho”. 

             A proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental foi, 

sem dúvida alguma, onde melhor se explicita o campo de atuação da Educação Ambiental na 

escola, por meio da transversalização do tema meio ambiente, para o qual foi criado um texto 

próprio. Nesses Parâmetros foram introduzidos Temas Transversais como forma de contribuir 

para práticas de uma concepção de educação, na qual a educação é tratada como um valor 

social, quer dizer, que ultrapassa sua mera condição utilitária e conjuntural. Buscando 

enfatizar o papel da escola como espaço de transformação e não apenas como mero ambiente 

de reprodução, Coulon diz:  

 

Na medida em que os indivíduos adquirem a competência necessária para 
dar um sentido ao seu meio ambiente, os procedimentos interpretativos 
devem, pois, comportar propriedades invariantes do raciocínio prático. Os 
procedimentos de interpretação dos indivíduos permitem dar um sentido às 
“regras superficiais” que são, antes de tudo, uma “estrutura aberta” com um 
“horizonte” de significações possíveis (1995, p. 20). 
 
 

A educação assim pensada é de fato um instrumento imprescindível de constituição da 

cidadania, tendo em vista, também, que essa idéia não pode ser identificada a idéias redutoras 
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que definem cidadão apenas como um consumidor ou participante de um processo 

econômico, por exemplo. Desse modo, entende-se que a cidadania é fator de extrema 

relevância, sendo que, a educação dirigida à cidadania não deve ser considerada um processo 

que se desenvolva facilmente, já que envolve diversos fatores além dos ambientais, pois 

segundo Durkheim (1965), “[...] a educação tem por objeto superpor, ao ser que somos ao 

nascer, individual e associal – um ser inteiramente novo”. 

 Se a vivência escolar é um momento indispensável de constituição da cidadania, é 

preciso que o conhecimento lá oferecido e desenvolvido seja de fato conhecimento. Não há 

conhecimento verdadeiro que não se referencie na realidade, não há conhecimento se o que 

for aprendido não enriquece nossos olhos sobre a realidade, e se não nos capacitarmos para 

que, diante da complexidade do mundo real, saibamos, minimamente, nos posicionar e 

orientar nossas opções e ações. 

 No entanto, pode-se afirmar que o universo escolar não tem cumprido a contento essa 

finalidade. Muitas são as razões, dentre as quais, assinalada com destaque em todos os 

documentos dos PCNs, o olhar sobre a realidade a partir das disciplinas clássicas, de certo 

modo, se congelou. Mesmo nos grandes centros e nas principais escolas, os conhecimentos 

(somatória das disciplinas) estão burocratizados e afastados da realidade. Tem valor utilitário 

para ultrapassar fases (vestibulares, concursos, empregos, etc.), mas tem valor menor na 

construção humana desinteressada por um lado e cidadã por outro. 

             Atualmente, destarte, a grande preocupação é gerar uma educação que exija um 

pensamento crítico sobre a existência do ser humano enquanto ser pensante e parte integrante 

do meio ambiente em que vive e os impactos que vêm causando sobre ele. Dessa maneira, 

faz-se necessário discutir sobre os paradigmas atuais, enfocando principalmente questões 

como o consumo consciente, possibilitando futuramente discussões mais amplas sobre o 

mesmo tema. 

             Dessa forma, há que se entender que a escola não muda a sociedade, mas pode, 

partilhando seu projeto educativo com outros segmentos sociais que assumem princípios 

democráticos, articular-se a eles, constituindo-se então, não apenas como espaço de 

reprodução, mas também como espaço de transformação. Portanto, a contribuição da escola, é 

a de desenvolver um projeto de educação comprometida com o desenvolvimento de 

capacidades que permitam intervir na realidade para transformá-la. 

 

 

5  BREVES CONSIDERAÇÕES 
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              Já há algumas décadas as transformações vêm ocorrendo num ritmo sem precedentes 

nas esferas econômica, política, sociocultural e ambiental. Essas transformações, configuradas 

pela reestruturação produtiva do processo capitalista, encerradas sob os ditames do 

pensamento neoliberal e do processo de globalização, desestruturam conquistas sociais 

importantes e tornam ainda mais evidentes quão frágeis são a economia, a política e a 

organização social da maioria dos estados nacionais do Planeta. Assim, aqueles, que detêm o 

monopólio do ter, poder e saber, controlam não apenas os mercados, mas também todas as 

estruturas que garantem a manutenção e a disseminação das ideologias dominantes. Nesse 

cenário, a educação e o meio ambiente, obviamente, não escapam a esse tipo de lógica e são 

por ela afetados. 

             Na forma de apropriação do ambiente e de seus recursos, com o advento da 

globalização e do neoliberalismo, a humanidade parece assistir passiva ao acometimento de 

danos irreversíveis ao Planeta, pois, a acumulação de capital e as formas de consumo, 

presentes na sociedade atual, vêm esgotando os recursos naturais, causando, entre outros 

problemas, a degradação dos solos e desestruturando a capacidade natural de regeneração dos 

ecossistemas.  

                 Sendo assim, educar a sociedade brasileira para a sustentabilidade, pressupõe um 

compromisso amplo e profundo com a educação ambiental. Isto significa que, o Ministério do 

Meio Ambiente, por meio da Diretoria do Programa Nacional de Educação Ambiental – 

PRONEA – tem papel relevante na construção de uma nova consciência, até por uma questão 

de preceito legal (Lei 9.975/99, que estabelece a Política Nacional de Educação Ambiental). 

Historicamente, durante certo tempo, a educação ambiental restringiu-se a cumprir 

seu papel na perspectiva preservacionista. No entanto, instada a transitar na complexa 

tessitura de conhecimentos políticos, éticos, econômicos, culturais e outros, impôs-se 

transcender ao reducionismo das práticas esporádicas, relacionadas a datas comemorativas, a 

desenvolvimento de mini-projetos específicos, a cuidados com hortas e jardins, ao cultivo de 

plantas medicinais, à reciclagem de lixo e materiais, ou a anúncios e denúncias das 

conseqüências das "ecocatástrofes".  

Tais práticas não produziram, efetivamente, alterações nos padrões de consumo e na 

maneira de viver da sociedade globalizada. Mais do que isso, as pessoas que assim praticavam 

educação ambiental foram associadas a causas e movimentos que antes logravam rótulos 

pejorativos como "ecochatos", pois na verdade, não desenvolviam consciência, não 
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transformavam hábitos e atitudes e não educavam; e, se não educavam, não refletiam; e, se 

não refletiam, não transformavam. 

Nos dizeres de Leff (2001), a educação ambiental deveria tentar articular, 

subjetivamente, o educando ao conhecimento, bem como suas formas de produção, a 

descobrir os sentidos e sabores do saber, a desenvolver, mais que o pensamento crítico, um 

pensamento reflexivo e prospectivo capaz de combater condutas automatizadas, o 

pragmatismo e o utilitarismo tão presentes na sociedade globalizada moderna. 

Para cumprir seu papel, a educação ambiental deve envolver como objeto próprio, o 

confronto com as estratégias de desenvolvimento e do processo de globalização, bem como 

comportar, nesta missão, a dimensão da cidadania, da ética e da justiça. Nesse sentido, 

trabalhar com educação ambiental significa reunir não apenas a capacidade de superar 

desafios que são cotidianamente apresentados no mundo moderno, como também esperar que 

seus militantes/defensores se reconheçam e ajam como cidadãos, para também inspirar a 

construção/garantia desse processo em seus educandos/aprendizes.  

 É, pois, nessa perspectiva de buscar entender esse encadeamento do processo no 

ensino formal, que a pesquisa será realizada em uma turma do nono ano do ensino 

fundamental do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. Tendo como 

objetivo verificar em que medida o tema transversal meio ambiente, ancorado numa dimensão 

de educação ambiental, está presente na prática e no discurso dos docentes dessa turma. 
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